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VOZES Otaviano Costa é uma 
das atrações da Nova 
Rádio Globo
Ele começou seu programa denominado 
“No Ar com Otaviano Costa”, no dia 12 
de junho de 2017. De lá para cá vem se 
destacando como grande comunicador 
no rádio brasileiro. P14

GOLPE

Um contador de 36 anos, 
morador de Rio Preto (SP), 
foi vítima de um golpe apli-
cado em um site de compra 
e venda. P5

Contador cai em 
golpe na compra 
de uma moto

APENAS
R$

 3,50
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ECONOMIA

Com a proposta de au-
mentar a arborização urbana 
em Rio Preto, a Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente 
e Urbanismo lança na próxi-
ma segunda-feira, dia 17, o 
Projeto Viveiro Itinerante.  P2

Um homem de 36 anos mor-
reu e uma mulher, de 33, ficou 
gravemente ferida depois que 
eles foram baleados na madru-
gada de domingo (16), em uma 
casa do Jardim Santo Antônio 1, 
em Rio Preto (SP).  P5

A Secretaria de Obras de Rio 
Preto concluiu no início deste 
mês as obras de drenagem em 
três ruas e uma avenida do 
Jardim Viena. O objetivo das 
intervenções foi eliminar um 
antigo ponto de alagamentos 
que interrompiam o trânsito 
em dias de chuva e causavam 
transtornos aos moradores. P7

A Secretaria de Trânsito, 
Transporte e Segurança, iniciou 
um programa de revisão dos 
sentidos de direção das vias 
onde há escolas municipais, 
estaduais e particulares. P6

Meio Ambiente 
inicia Projeto 
Viveiro Itinerante

Homem morre 
após ser 
baleado no peito 
em Rio Preto

Concluída drenagem 
em ruas e avenida 
do Jardim Viena

Trânsito adota 
mão única em 
vias com escolas

5 milhões de cotistas 
não terão depósito 
automático do PIS-Pasep

SAÚDE 

Meta do Ministério da Saúde era 
de vacinar 95% do público-alvo. 
Mais de 500 mil crianças não 
foram vacinadas. P7

Dos 6,5 milhões de beneficiários correntistas 
de oito bancos que tinham potencial de receber 
o dinheiro por meio de depósitos automáticos, 
5 milhões terão de procurar uma agência da 
Caixa ou BB para poder sacar o dinheiro. P6

ELEIÇÕES

Brasil bate meta de vacinação 
contra sarampo e poliomielite

TRE barra Itamar Borges; 
deputado fica fora
Mesmo com a decisão de ontem, o deputado Itamar Borges entende que não há motivos para a Justiça indeferir seu 
pedido de registro de candidatura. Advogados prometem entrar com recurso para manter o deputado na disputa. P3

TERÇA 18/09/2018

O disco Origen surgiu a partir das 
minhas experiências pessoais, eu me 

inspirei nas minhas próprias vivências 
para criar todo o projeto. Significa 

muito pra mim, pois estou mostrando 
minha essência e minha história.  P16
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Com a proposta de aumentar a 
arborização urbana em Rio Preto, 
a Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente e Urbanismo lança na 
próxima segunda-feira, dia 17, o 
Projeto Viveiro Itinerante. Durante 
toda a semana, cada dia em dois 
locais diferentes (um pela manhã 
e outro à tarde), um caminhão da 
Secretaria estará em pontos fixos de 
cada uma das dez macrorregiões do 
município para distribuir mudas de 
árvores aos munícipes e esclarecer 
dúvidas sobre os cuidados com as 
plantas.

Importância da ação
Rio Preto possui atualmente o 

percentual de 18,57% de projeção 
de copas de árvores no perímetro 
urbano. Conforme estipulado pelo 
Programa Município VerdeAzul 
- PMVA, a meta é elevar tal índice 
para 20% (o mínimo recomendado 
a até 50% (índice considerado ideal) 
de cobertura vegetal proporcional 
pela área municipal. De acordo com 
o último levantamento arbóreo 
realizado no ano de 2015, a estima-
tiva da quantidade de árvores é de 
250.672,37 em São José do Rio Preto. 
A ação conjunta da população é de 
imprescindível importância para 
obter essa meta. Em vista disso foi 
que a Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente por meio do Viveiro Mu-
nicipal, visando elevar os índices de 
arborização urbana e a distribuição 
de mudas de maneira proporcional 
entre as 10 macrorregiões, confor-
me previsto no Plano de Governo e 
diretamente relacionado ao “Pro-
grama Rio Preto Verde”, elaborou 
um plano de trabalho que objetiva 
conscientizar os munícipes e possi-
bilitá-los a participar ativamente da 
ação de educação ambiental voltada 
para o plantio sustentável, referente 
ao manejo e a manutenção da arbo-
rização urbana.

 Desenvolvimento do Projeto
Durante a “Semana da Árvore”, 

do dia 17 ao dia 21 de setembro, 
das 8h as 11h e das 13h as 16h, será 
contemplada a distribuição de 
mudas do Viveiro Municipal entre 
as dez macrorregiões do município. 
A equipe técnica do viveiro estará 
disponível em dois locais por dia. 
Elegeram-se 10 pontos de alto fluxo 
populacional como praças, UPAs, 

dia a dia
NÃO
LIBERA

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, afirmou nesta segun-
da-feira (17) que “dificilmente” a prisão de Luiz Inácio Lula da Silva será derrubada 
no julgamento em plenário de recurso apresentado pela defesa do ex-presidente.

Revoada do Centrão
Diante do pífio e irreversível desempenho do candidato do 
PSDB à Presidência, Geraldo Alckmin, partidos do chamado 
“Centrão”, seus aliados, começam a prospectar apoio aos 
concorrentes do eventual segundo turno das eleições. Ao 
selar a aliança com DEM, PP, PR, PRB e Solidariedade, em 
julho, o tucano apostou todas as fichas na alavancagem nas 
pesquisas.  A estratégia não deu certo. Alckmin estacionou 
no patamar dos 6%. Hoje, a aposta de caciques das legendas 
do Centrão é de um segundo turno com discuta “acirrada” 
entre Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT).

Vitaminado
Com exceção do DEM, os demais partidos estão mais pro-
pensos as apoiar o pupilo-poste do ex-presidente Lula, que 
manda na campanha direto da cadeia. 

Fisiologia
Mas o Centrão com o PT pode causar efeito contra Haddad 
– que ocorreu com Alckmin: o eleitor identifica os partidos 
com o esquemão que reinou nos últimos governos.

Cadê ele?
O PSDB escondeu FHC na campanha de Alckmin. Causa 
estranheza na praça o silêncio ensurdecedor do outrora bem 
avaliado ex-presidente nesta disputa.

PT X Ciro 
A coordenação da campanha de Fernando Haddad (PT) já 
discute temas que podem ser explorados em um provável 
acirramento da disputa com Ciro Gomes (PDT) nos próxi-
mos dias. Pelo cenário, ambos estão no páreo para disputar 
um eventual 2º turno com Bolsonaro (PSL). Enquanto Ciro 
ensaia o tom de conciliação das “esquerdas”, o PT mantém 
distância e aposta no crescimento isolado de Haddad nas 
pesquisas.

Camaleão
O troca-troca de legendas por Ciro ao longo da carreira 
política é um dos assuntos que podem ser usados pelo PT na 
ofensiva. Antes do PDT, Ciro passou pelo PMDB, hoje MDB 
de Michel Temer, fundou o PSDB e desfilou depois pelo PPS, 
PSB e PROS.

Nunca antes
O plano de Lula, além de deixar a prisão em 2018: Haddad 
presidente, Dilma presidente do Senado, Gleisi presidente 
da Câmara Federal, já contando com Toffoli no STF.

Suspeita eleitoral
A reportagem do Fantástico sobre a fraude nos benefícios do 
INSS para idosos abonados e com alto patrimônio recebe-
rem o auxílio vem de investigação do órgão, da Polícia Fe-
deral e da Secretaria da Presidência. Curiosidade: a maioria 
dos benefícios foi aprovada em 2010, pelo Governo de Lula 
da Silva, durante a campanha eleitoral. Investiga-se a sus-
peita de uso político-eleitoral da fraude.

Dados cruzados
O decreto que põe ordem foi alterado em 2018 e agora, em 
setembro, houve uma portaria do ministro do Desenvolvi-
mento Social e do presidente do INSS para fazer o pente fino 
nos pagamentos. Foram cruzados CPFs dos segurados com 
a base da receita e outros órgãos do Governo para selecionar 
os que têm patrimônio e outras fontes de renda. A malha 
grossa já pegou muitos ricos falsos pobres.

Carta do cárcere
O ex-governador Sérgio Cabral, preso há quase dois anos e 
condenado por variados crimes, escreveu uma carta para o 
filho deputado federal Marco Antônio, que tenta a reelei-
ção, para divulgá-la. Reconheceu que cometeu erros, diz 
que paga por erros de outros, mas que o filho não pode ser 
culpado por sua conduta.

Jair Viana
jairviana@grupobomdia.com.br

Viveiro de mudas em Rio Preto

MUDAS

Com walmor parente (df), Tadeu Pinto (DF), Beth Paiva (RJ) e Henrique Barbosa (PE).
contato@colunaesplanada.com.br  | No twitter: @colunaesplanada

Meio Ambiente inicia 
Projeto Viveiro Itinerante
Emana da Árvore e início da Primavera serão marcados por 
distribuição de mudas em todas as regiões do município; além 
de ações de plantios de árvores em vários pontos da cidade

S
P
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UBSs e CRAS, e que serão previa-
mente informados sobre as datas 
para que possam realizar a divul-
gação. Os munícipes também serão 
informados sobre a programação 
para que assim, apresentem no 
local determinado um documento 
pessoal e comprovante de resi-
dência para o preenchimento do 
formulário e a retirada das mudas, 

tutores de madeira, cordinha de 
algodão para amarração, composto 
orgânico para adubação e toda a 
orientação técnica necessária para 
escolher a espécie mais adequada 
para o local onde pretende efetuar o 
plantio. Confira a agenda do Projeto 
Viveiro Itinerante e demais ações da 
programação da Semana da Árvore 
e início da Primavera.

17/09
Manhã

Região Vila Toninho
8h às 11h

Bairro: Vila Toninho
Local: Academia da Saúde (ao 
Lado da UBS de Vila Toninho)

17/09
Tarde

Região HB
13h às 16h

Bairro:Cidade Jardim
Local: UBS Cidade Jardim

18/09
Manhã

Região Talhado
8h às 11h

Bairro:Lealdade e Amizade
Local: CRAS Lealdade e 

Amizade
18/09
Tarde

Região Schmitt
13h às 16h

Distrito Engenheiro Schmitt
Local: UBS de Schmitt

 19/09
Região CEU

Manhã
8h às 11h

Bairro: Nova Esperança
Local: CEU das Artes

19/09
Região Bosque

Tarde

13h às 16h
Bairro: Jardim Nazareth
Local: Bosque Zoológico 

Municipal
20/09

Região Cidade da Criança
Manhã

8h às 11h
Bairro: Jardim Vetorazzo

Local: UBS Vetorazzo
20/09

Região Pinheirinho
Tarde

13h às 16h
Bairro: Solo Sagrado

Local: UBS Solo Sagrado
21/09

Região Represa
Manhã

8h às 11h
Bairro:Jardim Americano

Local: UBS Jardim Americano
21/09

Região Central
Tarde

13h Às 16h
Bairro: Vila Esplanada

Local: Hospital Da Mulher 
(Hospital Dia)

Agenda Geral Semana da 
Árvore

Secretaria de Meio Ambiente 
e Urbanismo
De 17 à 21/09

08h/11h e 13h/16h Projeto 

Viveiro Itinerante - 10 ma-
crorregiões

Doação de Mudas e ins-
truções sobre arborização 
urbana em 10 pontos do 

município
Dia 21/9

8h Plantio de 500 árvores 
nativas em área de APP

Local: ETE – Semae – Rod. 
Délcio Custódio da Silva

Dia 21/9
10h30 Plantio de 100 árvores 

nativas
Parque Walter Spotti - Rua 
João Romualdo de Freitas 
- Jardim Moyses Miguel 

Haddad
Dia 23/9

9h Plantio de 200 árvores – 
Muda que a Cidade Muda
Muda que a Cidade Muda 
– Plantio na Av. Juscelino 

Kubitscheck - Ao longo do 
calçamento, entre a Decatlon 

e Corpore
Dia 23/9

9h Café Comunitário – Área 
Institucional da Figueira

Rua Prosperina Picchi Giglio-
te e Av. Loft João Bassitt - 6º 
Café Comunitário do bairro 

São Marcos

AGENDA PROJETO VIVEIRO ITINERANTE
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O deputado estadual 
Itamar Borges (MDB) está 
fora da disputa deste ano. 
A decisão foi tomada on-
tem, no início da noite pelo 
Tribunal Regional Eleitoral 
(TRE- SP), que atendeu 
pedido de impugnação feito 
pela Procuradoria Regional 
Eleitoral. A decisão afasta 
Itamar Borges da vida pú-
blica por pelos menos oito 
anos. Ainda cabe recurso ao 
Tribunal Superior Eleitoral. 
Advogados já estão prepa-
rando peça para protocolar 
ainda hoje.

Com a saída de Itamar 
Borges, a região perde re-
presentante na Assembleia 
Legislativa. A Procuradoria 
Regional Eleitoral propôs 
a impugnação de Borges 
baseada em ação que corre 
na Justiça, proposta pelo 
Ministério Público (MP) em 
2005. Ele é acusado de ter 
fraudado licitação em 2001, 
quando ainda era prefeito 
de Santa Fé do Sul. Itamar 
Borges teria pago serviços 
mediante notas fiscais frias.

Na ação da Procuradoria, 
em um trecho, o procurador 
revela que Itamar está inele-
gível, por condenação na lei 
da ficha limpa (135/2010), 

REAÇÃO
IRÔNICA

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, ironizou as críticas 
feitas à segurança das urnas eletrônicas brasileiras durante café da manhã com repór-
teres que cobrem o Poder Judiciário. “Tem gente que acredita em Saci Pererê”, disse.

dia a dia

TRE barra Itamar Borges; 
deputado fica fora

ELEIÇÕES

Jair Viana
jairviana@grupobomdia.com.br

Mesmo com a decisão de ontem, o deputado Itamar Borges entende que não 
há motivos para a Justiça indeferir seu pedido de registro de candidatura. 
Advogados prometem entrar com recurso para manter o deputado na disputa

Se fosse um animal para 
abate, o preço cairia para 
cerca de R$ 3,5 mil.

O rebanho da fazenda é 
formado por 550 animais. 
Todos são da raça canchim, 
uma raça sintética desen-
volvida no Brasil.Vários 
animais da propriedade já 
foram comercializados para 
diferentes Estados do País 
e até mesmo para o Exte-
rior. Scheur diz que o foco 
é produzir um animal com 
volume e qualidade de car-
ne. Tudo no menor tempo 
possível.No município de 
Quadra, o Nosso Campo 
visitou uma fazenda com 
200 bois da raça senepol. Os 
animais são de elite e têm 
10% de valorização na hora 
da venda.

Quem não é do ramo 
pode até não notar diferen-
ça, mas todo pecuarista não 
fica indiferente a um gado 
de elite. No município de 
Capão Bonito (SP), o reba-
nho de Luiz Scheur é co-
nhecido pela qualidade. Ele 
já foi premiado cinco vezes 
como o melhor criador da 
raça canchim no Brasil.
Se com o gado comercial o 
mais importante é a venda 
da carne. No gado de elite, 
o que é levado em conta é 
o melhoramento genético. 
Há mais de 20 anos, esse 
trabalho começou na fa-
zenda.O administrador da 
propriedade, Sandro Rober-
to de Azevedo, diz que um 
touro de 750 quilos, com boa 
genética.

Obras do Semae inter-
ditam o cruzamento da 
Rua General Glicério com a 
Avenida Philadelpho Gou-
vea Netto, na região central 
de São José do Rio Preto 
(SP), a partir desde ontem 
(17).Segundo o Serviço de 
Água e Esgoto de Rio Preto, 
o trecho vai ficar interdi-
tado até o dia 1º de outubro 
para a construção de um 
interceptor de esgoto na 
margem esquerda do Rio 
Preto.Durante as obras, os 
motoristas terão que fazer o 
desvio pelo Viaduto Jor-
dão Reis. As obras tiveram 
início em novembro do ano 
passado e o objetivo, se-
gundo o Semae, é melhorar 
o saneamento na cidade.

10 SEGUNDOS
ABATE_ MENORCONHECE_DESCOBRE SEMAE_INTERDITA

Reprodução

Deputado Itamar Borges promete recorrer e se manter na disputa 

3

PRE E IGREJAS
Igrejas católicas e evangélicas estão sendo observadas 
pela Procuradoria Regional Eleitoral. Há denúncias de que 
líderes religiosos estariam fazendo propaganda eleitoral 
dentro das igrejas, usando seus altares para tal. É crime 
eleitoral punido com multa e outras medidas. Não signi-
fica que as igrejas devam ficar neutras, mas os púlpitos, o 
interior da igreja, não podem ser utilizados para campa-
nha.

ONTEM HADDAD
Em Votuporanga, os políticos do momento no poder, 
diferente de tempos atrás, estão numa tremenda saia 
justa. O atual prefeito da cidade, João Dado (SD) revelou 
que vai de Bolsonaro é o melhor de todos os candidatos a 
presidente. No passado, quando deputado federal, Dado 
recorreu a Haddad, então ministro da Educação. Numa 
conversa rápida, o ministro liberou quase R$ 4 milhões 
para a cidade.

PEDINDO VOTO
A ex-vereadora Eni Fernandes (PT) tem viajado pela 
região fazendo contato com eleitores e correligionários. A 
estrada virou morada. Ele retornou ao Partido dos Traba-
lhadores para fazer campanha, inclusive para o candidato 
a governador Luiz Marinho. Eni, antes com problemas de 
relacionamento dentro do partido, agora, com as bên-
çãos de Marinho, navega em águas claras e voa em céu de 
brigadeiro.

NAS REDES
João Paulo Rillo (Psol), deputado estadual que concorre 
ao terceiro mandato, entre uma esticada até a Capital e 
um retorno ao interior, em fins de semana tem viajado 
por cidades da região, indo até a barranca do Rio Paraná. 
Nas folgas das viagens, Rillo aproveita para gravar víde-
os espalhados pelas redes sociais. O último mostra um 
balanço sobre o que fez no último ano na Assembleia 
Legislativa.

VAZ APOSTA
O deputado estadual Vaz de Lima (PSDB) tem aproveitado 
o espaço nas redes sociais e nos veículos que o convidam 
para defender a candidatura de Alckmin a presidente. 
Recentemente, ao falar sobre o pleito presidencial, Vaz 
arriscou um palpite, afirmando que o segundo turno será 
disputado Haddad (PT) e Alckmin (PSDB). O crescimento 
do petista, na conta de alguns tucanos e tucanistas, pode 
puxar o ex-governador de São Paulo.

COMO É?
O ex-governador do Rio, Anthony Garotinho teve sua 
candidatura validade pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 
mesmo com uma condenação, em segunda instância, por 
improbidade administrativa. Enquadrado na lei de ficha 
limpa, em tese, não poderia concorrer á eleição. Na mes-
ma situação está o ex-presidente Lula, que teve negado o 
registro de sua candidatura a presidente. Como funciona?

Jair Viana

em segunda instância, e por 
isso não pode participar das 
eleições deste ano. “Itamar 
Francisco Machado Borges é 
inelegível. Ele foi condena-
do à suspensão dos direitos 
políticos, em decisão pro-
ferida por órgão judicial 
colegiado, em virtude de 
ato doloso de improbidade 
administrativa que importou 
lesão ao patrimônio públi-
co”, diz o procurador Pedro 
Barbosa Pereira Neto na 
ação que pegou Borges.

O deputado Itamar Bor-
ges, inconformado com a de-

cisão do TRE, ontem à noite, 
informou pela assessoria de 
imprensa, que seus advo-
gados entrarão com recurso 
para suspender a decisão. 
“Seus advogados eleitorais 
apresentarão recurso sobre 
esta decisão e entendem que 
Itamar não infringiu ne-
nhuma legislação que possa 
acarretar no indeferimento 
de sua candidatura. Estão 
certos de que essa decisão 
será revertida e que Itamar 
terá deferido o registro de 
sua candidatura”, diz a nota 
ofocial do deputado.
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Reprodução

dia a dia
AINDA
RECUPERA

O candidato do PSL à Presidência da República, Jair Bolsonaro, segue estável na unidade de terapia 
semi-intensiva e “com função intestinal em recuperação”, informou boletim médico divulgado na 
manhã dessa segunda-feira (17). 

O presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF), Dias 
Toffoli, afirmou nesta segun-
da-feira (17) que “dificilmente” 
a prisão de Luiz Inácio Lula da 
Silva será derrubada no julga-
mento em plenário de recurso 
apresentado pela defesa do 
ex-presidente.

No recurso, a defesa tenta 
reverter decisão do próprio 
plenário que, em abril, por 6 
votos a 5, negou um pedido 
que pretendia evitar a prisão, 
decretada após a condenação 
do petista em segunda instân-
cia por corrupção e lavagem de 
dinheiro no caso do tríplex de 
Guarujá (SP).

O julgamento do recurso 
contra essa decisão começou 
a ser feito no plenário virtual, 
no qual os ministros não se 
reúnem, mas votam de forma 
remota, pelo computador. Na 
última sexta (14) – quando já 
havia 7 votos contra e 1 voto 
a favor da liberdade de Lula 
– o ministro Ricardo Lewan-
dowski pediu vista, de modo 
a levar o caso para decisão no 
plenário físico.

“O fato é que nesse caso já 
houve no plenário virtual seis 
votos [foram sete] a favor da 
situação anterior e um diver-
gente. Na minha opinião, eu 
penso, que como se trata de 
um recurso limitado, que são 
os embargos de declaração, 
e o tema foi extremamente 
debatido, muito dificilmente 
vai haver qualquer mudança”, 
afirmou o ministro, durante 
entrevista à imprensa.

Toffoli disse que o caso não 
será pautado em setembro. 
Lembrou que Lewandowski 
ainda não devolveu a vista – ou 
seja, ainda não liberou seu voto 
de modo a possibilitar mar-
car data para julgamento no 
plenário físico. Só depois disso, 
disse o presidente do STF, ele 
conversará com o colega para 
pautar o caso.

“A pauta até setembro já 
está liberada. Essa pauta não 
entraria nesse período. Se 
eventualmente o ministro 
Ricardo Lewandowski liberar 
para o plenário físico essa pau-
ta, eu vou conversar com ele a 
respeito de quando ele gostaria 
de ver isso pautado. Mas ainda 
agora em setembro não será”, 
disse o ministro.

Já votaram contra o recurso 
de Lula no plenário virtual os 
ministros Edson Fachin (rela-
tor), Cármen Lúcia, Alexan-
dre de Moraes, Luís Roberto 

Da Redação

Defesa do ex-presidente tenta reverter decisão do próprio plenário que, em abril, negou um 
recurso para evitar a prisão decretada após a condenação do petista em segunda instância

FICA

Novo presidente do STF, Toffoli diz que 
‘dificilmente’ prisão de Lula será derrubada 
por recurso a ser julgado no plenário

BOM DIA

LOTERIAS
MEGA-SENA
Concurso 2076 (08/09/2018)

05 06 12 15 22 43
Sena: R$ 28.000.000,00 (não houve  ganhador) 
Quina: R$ 22.660,94 (86 ganhadores)
Quadra: R$ 519,02 (5.364 ganhadores)

QUINA
Concurso 4771 (08/09)

01 53 62 67 77
Quina: R$ 6.600.000,00 (não houve ganhador)
Quadra: R$ 13.854,48 (33 ganhadores)
Terno: R$ 167,52 (4.104 ganhadores)
Duque: R$ 3,04 (123.994 ganhadores)

FEDERAL
Extração 053017 (08/09)
1º 00772 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0
2º 43074 23.000,00
3º 35711 20.000,00
4º 30211 18.400,00
5º 75798 15.075,00

TIMEMANIA
Concurso 1229 (08/09)

13 21 31 45 48 55 65
Time do coração: ATLÉTICO/GO
7 acertos: R$ 7.000.000,00 (não houve ganhador)
6 acertos: R$ 69.189,49 (1 ganhadores)
5 acertos: R$ 959,63 (103 ganhadores)
4 acertos: R$ 6 (2.121 ganhadores)
3 acertos: R$ 2 (21.781 ganhadores)

LOTOMANIA
Concurso 1899 (08/09)
00 12 16 18 36
37 39 43 53 55
57 61 63 71 75
77 89 93 96 97
20 acertos: R$ 8.500.000,00 (não houve ganhador)
19 acertos: R$ 26.443,97 (11 ganhadores)
18 acertos: R$ 1.403,87 (185 ganhadores)
17 acertos: R$ 102,59 (1.772 ganhadores)
16 acertos: R$ 15,70 (11.576 ganhadores)
15 acertos: R$ 4,64 (39.156 ganhadores)

LOTOFÁCIL
Concurso 1708 (08/09)
01 02 03 04 06
07 08 09 10 12
13 14 17 18 22
15 acertos: R$ 2.778.857,60 (33 ganhador)
14 acertos: R$ 1.677,09 (7.488 ganhadores)
13 acertos: R$ 20 (231.719 ganhadores)
12 acertos: R$ 8 (2.785614 ganhadores)
11 acertos: R$ 4 (12.507.536 ganhadores)

DUPLA-SENA
Concurso 1837 (08/09)

06 15 19 26 30 33
Sena: R$ 5.000.000,00 (não houve ganhador)
Quina: R$ 2.390,76 (17 ganhadores)
Quadra: R$ 84,45 (11.421 ganhadores)

11 17 21 33 38 39
Sena: R$ 4.700.000,00 (não houve ganhador)
Quina: R$ 6.096,42 (6 ganhadores)
Quadra: R$ 91,61 (507 ganhadores)

JOGO DO BICHO 10/09
PTM  
1º 2546 - 12
2º 2987 - 22
3º 4403 - 1
4º 7850 - 13
5º 4513 - 4
6º 2299 - 25
7º 604 - 1

PTN
1º 8853 - 14
2º 9157 - 15
3º 0419 - 5
4º 3398 - 25
5º 7492 - 23
6º 9319 - 5
7º 066 - 17

“CONTEÚDO MERAMENTE INFORMATIVO.
RESULTADO OFICIAL SUJEITO A CONFIRMA-

ÇÃO JUNTO ÀS FONTES COMPETENTES”

Indicadores Econômicos
Índice Câmbio

Barroso, Rosa Weber, Gilmar 
Mendes, além do próprio To-
ffoli. Votou a favor somente o 
ministro Marco Aurélio Mello.

No plenário físico, o jul-
gamento começará de novo e 
todos os ministros votarão, 
inclusive os que já se posicio-
naram no plenário virtual.

Em regra, antes da pro-
clamação final do resultado, 
qualquer ministro pode mudar 
o voto, mas isso raramente 
acontece.

Prisão após segunda instân-
cia - Toffoli também disse que 
não pautará neste ano um novo 
julgamento sobre a possibilida-
de de prisão após condenação 
em segunda instância. Uma 
eventual reversão do atual 
entendimento, que permite a 
chamada “execução antecipa-
da” da pena, também poderia 
livrar Lula.

“Esse caso, já conversei 
com o ministro Marco Aurélio. 
Não será levado esse ano. É um 
processo que evidentemen-
te será julgado pelo plenário 
físico. Já foi julgado o pedido de 
liminar (decisão provisória), 
e agora é o mérito. Não será 
julgado neste ano, com a con-
cordância do relator”, disse o 
ministro.O ministro disse que, 
assim como outras ações polê-
micas, a da prisão após segun-
da instância não será julgada 
neste ano devido às eleições.

A última decisão de ple-
nário sobre o tema, dentro de 
uma ação com validade para 
todos os casos, ocorreu no final 
de 2016, quando, numa análise 
de pedido liminar (provisó-
rio), por 6 votos a 5, o plenário 
manteve a permissão para a 
prisão após segunda instância.

Desde então, advogados 

pressionam a Corte para trazer 
o tema de volta a julgamen-
to, em razão da mudança de 
posição do ministro Gilmar 
Mendes, que passou a defen-
der a execução da pena após a 
terceira instância, isto é, após 
condenação pelo Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ).

O processo está pronto para 
julgamento desde dezembro, 
quando o relator, Marco Au-
rélio Mello, concluiu seu voto 
sobre o assunto. Desde então, 
a antecessora de Toffoli na 
presidência, Cármen Lúcia, se 
negou a pautar o julgamento, 
por entender que não havia 
se passado tempo suficiente 
para mudar a jurisprudência da 
Corte.

Toffoli não deu previsão 
de quando o processo poderia 
ser julgado a partir do ano que 
vem.
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Divulgação

Momento em que motorista tira a arma do policial em posto de com-
bustível de Palestina

Uma das vitimas está internada no Hospital de Base de Rio Preto

Um homem de 36 anos 
morreu e uma mulher, de 33, 
ficou gravemente ferida de-
pois que eles foram baleados 
na madrugada de domingo 
(16), em uma casa do Jar-
dim Santo Antônio 1, em Rio 
Preto (SP).

De acordo com as infor-
mações obtidas no boletim 
de ocorrência, a Polícia Mi-
litar foi acionada e a equipe 
localizou Samuel Bastos San-

tos morto após ser baleado 
com dois tiros no peito, um 
na boca e um na mão.

A mulher foi socorrida 
pelo Corpo de Bombeiros 
com duas marcas de tiro na 
cabeça e uma no tórax. Ela 
foi encaminhada em estado 
grave ao Hospital de Base, 
onde está sedada, entubada e 
aguarda vaga na Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI).

A perícia foi acionada e 
o caso será investigado pela 
Polícia Civil. Nenhum sus-
peito foi detido.

Um contador de 36 anos, mo-
rador de Rio Preto (SP), foi vítima 
de um golpe aplicado em um site 
de compra e venda.

De acordo com as informações 
obtidas no boletim de ocorrência, 
na última sexta-feira (14), ele viu o 
anúncio da venda de uma motoci-
cleta no valor de R$ 6 mil e entrou 
em contato com o vendedor.

No entanto, o suspeito pediu 
para que a vítima negociasse com 
um outro homem, morador de 
Votuporanga (SP). Ainda segundo 

o B.O., eles foram orientados pelo 
suspeito a não mencionar deta-
lhes sobre o valor da moto.

A documentação do veículo 
foi preenchida no nome da vítima, 
que fez a transferência no valor 
de R$ 5,8 mil para a conta de uma 
agência de Rondonópolis (MT).

Ao perceber que caiu em um 
golpe, o contador registrou a ocor-
rência, no plantão policial de Rio 
Preto, e o caso será investigado.

O proprietário do veículo e o 
contador entraram em acordo e 
a documentação da moto per-
manece preenchida em nome da 
vítima.

Uma mulher de 29 anos foi esfa-
queada pelo ex-marido na casa dela, no 
Jardim das Oliveiras, em Rio Preto (SP), 
na madrugada deste domingo (16).

Segundo as informações do bo-
letim de ocorrência, o pai da vítima 
dormia quando percebeu que a filha 
pedia socorro.

Ao chegar à edícula onde ela mora, 
aos fundos da casa do pai, ele viu o 
ex-marido da vítima pulando o muro 
com uma faca na mão, ainda de acordo 
com o B.O.

A mulher foi socorrida pela equipe 
do Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência (Samu) e encaminhada ao 
Hospital de Base, onde permanece 
internada da UTI. O suspeito não foi 
localizado pela polícia.

Da Redação

Da Redação

Da Redação

Contador cai em golpe 
na compra de uma moto

Mulher fica ferida após ser 
esfaqueada pelo ex-marido

Segundo boletim de ocorrência, vítima 
morreu na hora. Uma mulher também 
levou três tiros e foi socorrida em 
estado grave. Ninguém foi detido

Morador de Rio Preto (SP) encontrou 
veículo a venda em site de compras

Segundo o B.O, pai da vítima viu homem 
pulando muro da casa com faca na mão

HOMICÍDIO

GOLPE

AGRESSÃO

A câmera de segurança 
de um posto de combustível 
registrou o momento em que 
um motorista embriagado ar-
rancou a arma de um policial 
militar, em Palestina (SP). O 
próprio policial militar e um 
advogado foram baleados. 

O caso aconteceu nas ul-
timas horas no pátio do posto 
de combustíveis que fica na 
entrada da cidade. Quando o 
motorista de 18 anos tirou a 
arma, o policial militar resistiu 
e, na briga, a arma disparou 
duas vezes.

Segundo testemunhas, o 
motorista estava bebendo na 
loja de conveniência. Quando 
ele manobrava o carro para 
ir embora, acabou batendo 
no muro vizinho ao posto. A 
Polícia Militar foi chamada.

Segundo a polícia, o mo-
torista estava embriagado. O 
jovem tinha concordado em 
pagar os danos e a ocorrência 
já estava praticamente encer-
rada, quando ele conseguiu 

Da Redação

Motorista embriagado tira 
arma de policial militar e 
duas pessoas foram baleadas
Policial resistiu e, durante a briga, a arma disparou duas 
vezes. Caso aconteceu no pátio do posto de combustíveis 
que fica na entrada de Palestina (SP)

PALESTINA

EMBRIAGUEZ
AO VOLANTE

Um motorista de 20 anos foi preso por embriaguez depois de tentar escapar de uma blitz na Rodovia Marechal Rondon em Araça-
tuba (SP), neste domingo (16). Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito apresentava sinais de embriaguez e o teste do bafômetro 
confirmou a presença do álcool. O rapaz foi preso e o veículo foi apreendido.

Homem morre após ser 
baleado no peito em Rio Preto

tirar a arma do policial militar 
e fazer os disparos.

O policial estava conver-
sando com uma testemunha 
quando o motorista chegou 
e arrancou a arma da cintura 
dele. Os dois começaram a 
brigar e caíram no chão.

Pelas imagens é possível 
ver o momento em que o tiro 
acerta o policial militar, que 
leva a mão ao rosto. Outro 
disparo atinge a testemunha. 
O outro policial militar con-
segue imobilizar o motorista 

e pede socorro pelo rádio da 
viatura.

O policial militar Vinícius 
Franco Ferreira e o outro ho-
mem baleado, um advogado, 
foram levados para o Hospital 
de Base de Rio Preto. O poli-
cial já teve alta. 

O motorista foi preso em 
flagrante, mas passou por audi-
ência de custódia e vai respon-
der em liberdade pelo crime. 
Ontem,  no início da noite foi 
pedida a prisão preventiva do 
jovem. Ele já está preso.
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Receita notifica 716 mil empresas do Simples Nacional para cobrar 
R$ 19,5 bilhões em atraso

Nem todos terão direito ao recebimento automático dos benefícios 

A 12 dias do término do 
prazo de pagamento das co-
tas do Fundo PIS/Pasep para 
quem tem menos de 60 anos, 
o Ministério do Planejamento 
informa que, dos 6,5 milhões 
de beneficiários correntistas 
dos bancos Bradesco, Itaú, 
Santander, Bancoob, Sicred, 
Banestes, BRB e Mercantil 
com potencial de receber o 
dinheiro por meio de depó-
sitos automáticos em suas 
contas, 5 milhões terão de 
procurar uma agência da 
Caixa Econômica Federal ou 
do Banco do Brasil para poder 
sacar o dinheiro do benefício. 
É que esses cotistas apresen-
taram problemas cadastrais 
em seus bancos.

Por isso, é importante que 
os trabalhadores que atuaram 
formalmente na iniciativa 
privada ou no serviço público 
entre 1971 e 1988 procurem 

uma agência da Caixa Econô-
mica Federal (cotistas do PIS) 
ou do Banco do Brasil (cotis-
tas do Pasep) para verificar o 
saldo e retirar os recursos.

Segundo o ministério, 
apesar do esforço em con-
junto com a Febraban, que 
costurou uma parceria com 
os oito bancos, além da 
Caixa e do Banco do Brasil, 
para que os seus correntistas 
cotistas do fundo pudes-
sem receber os depósitos 
automáticos em suas conta, 
apenas 1,5 milhão se mostrou 
apto a receber os créditos 
automáticos.

Os depósitos automáticos 
dessas oito instituições co-
meçaram a ser feitos desde o 
dia 11 e vão até o dia 23 de se-
tembro. Já os 6,3 milhões de 
cotistas com conta corrente 
na Caixa Econômica Federal 
e no Banco do Brasil com o 
cadastro do Fundo PIS-Pasep 
atualizado receberam o de-
pósito automaticamente.

Divulgação

BALANÇA
COMERCIAL

A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 40,038 bilhões na parcial de 2018, informou o Ministério da Indústria, 
Comércio Exterior e Serviços (MDIC) nesta segunda-feira (17). Isso significa que, do início do ano até o último domingo (16), as 
exportações superam as importações neste valor.

5 milhões de cotistas não terão 
depósito automático do PIS-Pasep
Dos 6,5 milhões de beneficiários correntistas de oito bancos que tinham potencial de receber o dinheiro por meio 
de depósitos automáticos, 5 milhões terão de procurar uma agência da Caixa ou BB para poder sacar o dinheiro

ECONOMIA

A Secretaria de Trânsito, 
Transporte e Segurança, ini-
ciou um programa de revisão 
dos sentidos de direção das 
vias onde há escolas munici-
pais, estaduais e particulares. 
O objetivo é implementar a 
mão única nas ruas – ou tre-
chos – onde estão os portões 
de entrada e saída de alunos.

“Isso facilita a travessia das 
ruas pelos alunos e familiares 
e também simplifica a fisca-
lização por parte da Guarda 
Civil Municipal em casos de 
parada em fila-dupla, o que 
é proibido”, explicou o se-
cretário de Trânsito, Amaury 
Hernandes.

Segundo ele, estudos estão 
sendo realizados pelos técni-
cos da pasta para definir novas 
mudanças que beneficiem 
outras escolas da cidade.

Até o final da semana 
passada haviam sido trocadas 
as mãos de direção d dez vias 

públicas atendendo as seguin-
tes escolas: 

• Escola Estadual Dinorath 
do Valle – Rua Nivaldo Caniza, 
no Residencial Cidade Jardim;

• Colégio Adventista – Rua 
Dos Radialistas Rio-Pretenses, 
Nova Redentora;

• Escola Estadual Oscar 
Salgado Bueno – Rua Orozim-
bo Miguel Abreu, Vila Diniz;

• Escola Municipal Peter 
Pan – Rua Itália, Vila Sinibaldi;

• Escola de Educação In-
fantil Cris – Rua Souza Barros, 
Vila Sinibaldi;

• Colégio Partenon – Rua 
Fitipalda Maria Batista de Fa-
ria, Vila Ipiranga;

• Colégio Cerp – Rua Pedro 
Carvalho, Vila Ipiranga;

• Colégio Cata-Vento – Rua 
Joaquim Fernandes Gonçal-
ves, Jardim Analice.

Também foram trocadas 
para mão única duas ruas que 
dão acesso a escolas: a rua 
Maria de Souza Santos Bayma, 
no Jardim Sônia, e rua Antônio 
Olímpio, na Vila Aurora.

Trânsito adota mão única 
em vias com escolas

MUDANÇA

Oito unidades de ensino em diferentes regiões da 
cidade já foram beneficiadas com a mudança

A Secretaria da Receita 
Federal informou nesta 
segunda-feira (17) que está 
notificando 716.948 em-
presas inscritas no Simples 
Nacional, regime simpli-
ficado de pagamento de 
tributos, para cobrar dí-
vidas que somam R$ 19,5 
bilhões.

De acordo com o órgão, 
as notificações estão sen-
do feitas por meio de Atos 
Declaratórios Executivos 
(ADE), envolvendo débitos 
previdenciários e não pre-
videnciários, com a própria 
Receita Federal e também 
com a Procuradoria-Ge-
ral da Fazenda Nacional 
(PGFN).

A contar da data de ci-
ência do ADE de exclusão o 
contribuinte terá um prazo 
de 30 dias para a regula-
rização da totalidade dos 

Receita notifica 716 mil 
empresas do Simples Nacional

ECONOMIA

Empresas que não regularizarem sua situação serão excluí-
das do Simples Nacional a partir de 2019, informou o Fisco

Da Redação

Da Redação
Da Redação

débitos à vista, em parcelas 
ou por compensação, in-
formou a Receita Federal.

O prazo para consultar 
o ADE é de 45 dias a partir 
de sua disponibilização no 
DTE-SN e a ciência por esta 
plataforma será conside-
rada pessoal para todos os 

efeitos legais. 
A Receita Federal expli-

cou que aqueles que não 
regularizarem a totalidade 
de seus débitos no prazo 
de 30 dias, contados da 
ciência, serão excluídos do 
Simples Nacional com efei-
tos a partir do dia 1/1/2019.
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Brasil atinge meta de vacinação contra sarampo e poliomelite

O Brasil atingiu a meta 
de vacinação de crianças 
contra sarampo e polio-
melite estabelecida pelo 
Ministério da Saúde. Nesta 
segunda-feira (17), o mi-
nistério divulgou o balanço 
final da campanha, que 
havia sido prorrogada até 
14 de setembro.

A meta do governo era 
vacinar 95% do público-
-alvo (crianças de 1 a cinco 
anos). A cobertura vacinal 
ficou em 95,4% para a pó-
lio e 95,3% para sarampo, 
totalizando 10,7 milhões de 
crianças vacinadas.

Porém, 516 mil crianças 
não receberam as doses re-
comendadas. A única faixa 
etária que não chegou ao 
índice de 95% foi a de um 
ano de idade, cuja cobertu-
ra está em 88%.

Ainda segundo o mi-

nistério, 15 estados con-
seguiram alcançar a meta 
para ambas as vacinas 
e São Paulo e Tocantins 
alcançaram a meta para a 
vacina da pólio. Alagoas, 
Rio Grande do Norte, Ama-
zonas, Bahia, Acre, Pará, 
Piauí, Roraima, Rio de 
Janeiro e o Distrito Federal 
não atingiram a meta de 
vacinação.

Já entre os 5.570 muni-
cípios, 4.390 atingiram a 
meta. Segundo nota do mi-
nistério, os gestores têm até 
o dia 28 de setembro para 
informar no Sistema de 
Informação do Programa 
Nacional de Imunização 
(SI-PNI) do Ministério da 
Saúde os dados de vacina-
ção da campanha.

“Portanto, estados e 
municípios tem até esse 
período para buscar a meta 
da campanha e vacinar as 
crianças de um a menores 
de cinco anos”, diz a nota.

A Secretaria de Obras de 
Rio Preto concluiu no início 
deste mês as obras de dre-
nagem em três ruas e uma 
avenida do Jardim Viena. O 
objetivo das intervenções foi 
eliminar um antigo ponto de 
alagamentos que interrom-
piam o trânsito em dias de 
chuva e causavam transtor-
nos aos moradores.

Os serviços de construção 
de galerias e bocas de lobo, 
recapeamento e a construção 
de um canal de escoamen-
to às margens da rodovia 
BR-153 eliminaram com-
pletamente o risco de novos 
alagamentos.

Avaliada em R$ 657,4 mil, 
a obra é uma antiga reivindi-
cação dos moradores do bair-
ro e beneficiou as ruas João 
Pezarini, Geny Lisboa e José 
Del Campo, além da avenida 
Antônio Fava.

“A população daquela re-

A cidade de Bauru realiza 
nos dias 19, 20 e 21 de se-
tembro, o II Congresso Bra-
sileiro de Pesquisa e Desen-
volvimento em Tecnologia 
Assistiva (CBTA) & II En-
contro Regional de Atenção 
à Pessoa com Deficiência 
(ERAPD) que, nesta edição, 
conta com diversas parce-
rias e apoios importantes.

O evento tem como 
objetivo apresentar ino-
vações, disseminar a pes-
quisa, promover o desen-
volvimento de produtos 
de Tecnologia Assistiva e o 
acesso da população a esses 
recursos. Na oportunidade, 

19 palestrantes falarão sobre 
mobilidade e acessibilidade, 
educação, métodos e ino-
vação em tecnologia assis-
tiva e reabilitação, órteses e 
próteses e outros conteúdos 
relacionados.

Universidades Federais 
e Estaduais com cursos 
relacionados ao tema são 
parceiras, e diversas organi-
zações privadas e públicas 
dão apoio à realização.

O evento contará com a 
participação de represen-
tantes do setor de vários 
municípios brasileiros e, 
segundo os organizadores, 
até mesmo alguns repre-
sentantes de grupos inter-
nacionais estarão marcando 
presença. 

Divulgação

Erasmo Salomão/Ministério da Saúde

Canal construído às margens da BR-153 para receber as águas da chuva

Alexandre MAMEDE
mamede@grupobomdia.com.br

Concluída drenagem em ruas 
e avenida do Jardim Viena

Congresso promoverá 
formas de atenção à 
pessoas com deficiência

Brasil bate meta de vacinação 
contra sarampo e poliomielite

Intervenções foram feitas em três ruas e uma avenida do bairro
Entre os dias 19 e 21 de setembro, o evento recebe 
19 palestrantes que debaterão sobre inovações, 
pesquisas, desenvolvimento de produtos na área 
de Tecnologia Assistiva e o acesso da população 
a esses recursos. Encontro será em Bauru

Meta do Ministério da Saúde era de vacinar 95% do público-alvo. Mais de 500 mil crianças não foram vacinadas

PLANO
DIRETOR 

Nesta segunda-feira (17) foi realizada, na região do Bosque, a décima e última audiência pública para a revisão do Plano Diretor. 
Esse processo de coleta de dados junto à população começou no mês de julho, ou seja, a cada semana era realizada uma audiência 
em uma região diferente, já que Rio Preto foi dividida em 10 regiões.

SAÚDE 

OBRA ENCONTRO NACIONAL

Da Redação

Da Redação

gião via seus lares, comércio 
e indústrias alagadas durante 
chuvas, uma vez que o bairro 
é muito antigo e foi sendo 
impermeabilizado durante o 
transcorrer dos anos. Desta 
forma, a drenagem existente 
no local tornou-se insu-
ficiente para o volume de 
águas carregadas para a parte 
baixa daquela região, sendo 

agravada pela obstrução da 
passagem natural das águas, 
pela construção de barracões 
no local”, explicou o secretá-
rio interino de Obras Carlos 
Correa.

Em alguns casos, os mo-
radores haviam feito buracos 
nos muros dos barracões para 
evitar o represamento de 
água na Rua José Del Campo.
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O ministro João Otávio Noronha, 
presidente do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ),  foi enfático nas criticas 
e colegas e membros do Ministério 
Público (MP) e não se furtou a dar 
exemplos e nomes. Lanço críticas à 
ministra aposentada do STJ Eliane 
Calmon, às decisões do juiz federal 
Marcelo Bretas e Fernando Fischer, 
seu colega de tribunal, o Supremo 
Tribunal Federal e o sentimento de 
heroísmo que atinge membros do 
Ministério Público.
Noronha ressaltou que a estabilidade 
e a vitaliciedade dos juízes são fa-

tores fundamentais que devem ser 
preservados. Porém, não são armas 
das quais o magistrado pode se valer 
para impor sua visão de mundo.
“Juiz não é combatente de crime ne-
nhum. Se for, assume papel de polí-
cia ou Ministério Público, vira parte 
do processo e perde independência”, 
disse. Afirmou ainda que é “inacre-
ditável” a “precipitação” com que se 
determinam prisões preventivas e 
que no caso de Beto Richa, ex-go-
vernador, a decisão causa arrepio. 
“Todo mundo quer ser o Moro”, la-
mentou.

Quando analisamos qualquer 
que seja o segmento profissional 
em que estamos inseridos, acredito 
que esta indagação tem sido uma 
constante na vida de muitos profis-
sionais.... Esta na hora de parar ou 
mudar? Como saber?

Definir que o seu momento de 
parar ou de mudar chegou é relati-
vamente mais fácil do que, efetiva-
mente, coloca-lo em prática.

Podemos ilustrar este momen-
to com algumas personalidades. O 
esporte particularmente delimita 
carreiras muito mais curtas, e des-
ta forma, obriga seus profissionais 
a esta decisão em um momento de 
suas vida, que em muitos casos, a 
maturidade profissional ainda não 
foi atingida, a independência finan-
ceira não foi conquistada, ou o acon-
selhamento dado não foi o ideal. 

Há vários casos populares que eu 
pessoalmente entendo como mal 
planejamento, e com ponto de vista 
totalmente pessoal, destaco o caso 
do Anderson Silva, campeão MMA-
-UFC. O que ocorreu com este ex-
celente e consagrado profissional?  
Em poucos anos foi nocauteado, 
lesionado, acusado de doping e por 
último “injustiçado” no resultado de 
sua última luta? Analisemos..., exis-
te algo de errado, e provavelmen-
te ocorreu na origem desta fase há 
poucos anos atrás, e de lá para cá, 
ocorreram sucessivos erros. Não 
vamos nos prender ao caso deste 
competente profissional e sua tra-
jetória, somente ilustramos para 
reflexão, mas sim nos prendermos 
ao fato de que entender o momen-
to que se deverá parar ou mudar  é e 
sempre será fundamental em nossa 
vida profissional.

Vivemos, como em tudo na vida, 
uma relação de causa e efeito, e sem 
dúvidas quanto mais assertivos for-
mos na definição deste momento, 
melhores serão os efeitos desta de-
cisão.

Sabemos da rápida transforma-

ção que vivemos atualmente nas 
relações de trabalho, tudo muda e 
tem mudado muito rápido, o em-
prego tradicional está e continuará 
em cheque, longevidade é um fato 
cada vez maior em nossas vidas, o 
sistema previdenciário sempre foi e 
continuará um caos, teremos cada 
vez mais profissionais disputando o 
mesmo espaço, etc, etc, etc.... São 
tantas variáveis que precisaremos 
sempre nos questionar,  Esta na 
hora de parar ou mudar? 

Planejamento e aconselhamen-
to profissional sempre serão fun-
damentais a qualquer profissional, 
qualquer que seja a sua área, permi-
tindo reflexão em momento da car-
reira que ainda lhe permitirá redefi-
nir “Aonde”, “Quando” ou “Como”  
ocorrerá esta transição. 

Vivenciei uma experiência de 
reflexão que foi e continua marcan-
te em minha vida. Fui desafiado a 
preparar minha agenda do terceiro 
milênio há  mais vinte anos atrás. 
Na ocasião confesso que o senso 
crítico a este exercício foi bem alto, 
entretanto, aceitei o desafio e dei o 
meu melhor. Passados mais de vin-
te anos me surpreendo com o grau 
de acerto e de previsibilidade que foi 
constatado. Recomendo que exer-
citem e planejem  suas ações e in-
tensões  para os próximos 20 ou 30 
anos, melhorando a assertividade 
do que questionamos, Como saber?

Somente com questionamen-
to, planejamento e aconselhamento 
poderemos aumentar a assertivi-
dade de nossas intensões, portanto, 
façamos isto sempre,  ou vamos nos 
sentir frustrados em nossas carrei-
ras e em nossas vidas.

A voz e a vez do leitor
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João Carlos Gonçalves (Juruna)

Silvio Andrei
Pároco do Santuário Diocesano do Senhor Bom Jesus

Jovem sonhador

Recentemente tive a oportunidade de fa-
lar com um querido jovem piraporano. 
Logo de início percebi sua boa vontade e 
iquei sabendo de seus talentos ligados a 
desenho e pintura. É impressionante 
como estamos cercados de gente boa e 
pessoas com virtudes e capacidades. O 
que elas precisam é de oportunidades. A 
oportunidade unida ao talento faz com 
que toda a sociedade saia ganhando. Pre-
cisamos descobrir caminhos e maneiras 
de ajudar as pessoas talentosas que estão 
perto de nós. É tão bom quando nos depa-
ramos com pessoas que cultivam sonhos 
dentro de si. Este jovem partilhou comigo 
seus sonhos e projetos para utilizar o seu 
talento em favor de si próprio e da socie-
dade. Os sonhos nos dão ânimo e coragem 
para enfrentar as tempestades que sur-
gem; nos dão resistência para vencer a 
dor; nos dão paciência para sabermos es-
perar a hora certa das coisas acontece-
rem. E nos enchem de esperança para que 
nunca desistamos dos nossos sonhos.   
Toda pessoa deve sonhar com alguma 
coisa, independentemente da idade, da 
escolaridade, da sua história e do contexto 

que esteja vivendo. Todos podem sonhar. 
Os sonhos não fazem parte só da época da 
juventude, quando pensamos que pode-
mos “conquistar tudo” , mas as pessoas 
com setenta, oitenta, noventa e mais anos 
de idade podem ter tantos sonhos, e 
quando os têm se rejuvenescem interior-
mente e testemunham o gosto enorme 
pela graça de viver.
O jovem sonhador a quem me referi logo 
nas primeiras linhas deste artigo se chama 
Wellington. Ele tem dezenove anos de ida-
de, já concluiu o Ensino Médio e está à pro-
cura de trabalho. Enquanto está sem tra-
balhar, faz curso e dá aulas como 
voluntário na Escola de Arte Sacra, em Pi-
rapora do Bom Jesus. Os seus sonhos to-
caram-me o coração. E o pensamento 
constante na minha alma, à luz das con-
versas que tivemos me leva a desejar que 
muitos outros jovens se permitam sonhar 
e que muitas oportunidades surjam na 
vida de todos os sonhadores. A possibili-
dade de sonhar nos capacita a sermos ho-
mens e mulheres com condições de ajudar 
a transformar a humanidade e o mundo 
num lugar melhor!

Secretário-geral da Força Sindical e vice-presidente 
do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo
Dia 5: um chega pra lá no governo!

As centrais sindicais, sindicatos, federa-
ções e confederações, setores sociais e a 
classe trabalhadora estão empenhados 
em brecar a reforma da Previdência pro-
posta pelo governo, que retira direitos e 
atira conquistas históricas dos trabalha-
dores num latão de lixo, penalizando 
cruelmente justo aqueles que mais con-
tribuíram para o desenvolvimento e o 
crescimento econômico nacional.
Para tanto, uma Greve Nacional foi convo-
cada para o próximo dia 5 no intuito de de-
mover o governo de suas pretensões de 
sanar os cofres públicos suprimindo direi-
tos trabalhistas e previdenciários. Sabe-
mos que o tempo é curto, mas não pode-
mos mais esperar que nossos 
governantes se conscientizem de que não 
é assim que devem agir, tirando de quem 
tem menos e jogando “a faca e o queijo” 
nas mãos daqueles que retêm as maiores 
fortunas. 
Os trabalhadores de todos os setores pro-
dutivos, que há tempos vêm tendo como 
companheiras a insegurança e a descren-
ça ante o atual cenário econômico, estão 
cansados da intolerância e do descaso 

com que vêm sendo brindados, e com a 
dura sequência de atentados contra o seu 
bem-estar. Assim, estão se mobilizando 
para, unidos, fortalecer a luta por dias me-
lhores e dignidade.
O texto de reforma previdenciária apre-
sentado ao Congresso, que o governo 
quer que seja votado o quanto antes, vem 
enfrentando resistência inclusive de par-
lamentares da própria base aliada, o que 
explicita claramente a pressa com que foi 
forjado e redigido. Até a reforma trabalhis-
ta aprovada pelo Congresso já recebeu 
cerca de novecentas emendas propondo 
alterações em seu texto.
Ainda hoje, 29, os presidentes das centrais 
estarão em Brasília para se reunirem com 
o presidente da Câmara, deputado Rodri-
go Maia, a im de tratar justamente da re-
forma previdenciária. Estamos atuando 
em todas as frentes para impedirmos que 
esta injustiça se abata sobre a classe tra-
balhadora. Mas o nosso grande trunfo será 
no dia 5, com milhares de trabalhadores, 
em todo o Brasil, bradando, em uma única 
voz: “Não à reforma da Previdência que 
retira direitos!”.

Eduardo Cunha e sua cara de pau
O Supremo Tribunal Federal acertou, desta 
vez, a mão em manter o ex-presidente da 
Câmara Eduardo Cunha na cadeia. Inescru-
puloso, o peemedebista quer icar livre ou 
ser transferido da carceragem da PF de Curi-
tiba para Brasília, onde vivem seus advoga-
dos. Cunha é mestre da negociação, intimi-
dação e, principalmente, em esconder 
dinheiro roubado. Existem outros três de-

cretos de prisão contra ele. Mas seria mais 
fácil derrubá-los se saísse da cadeia, já que 
só neste em questão há condenação. O de-
tento foi sentenciado em 15 anos por receber 
US$ 1,5 milhão pela aquisição, da Petrobras, 
de um campo de petróleo na África. Nunca foi 
achada uma gota de óleo. É um perigo fora da 
cela e deve reparar à Justiça e ao povo brasi-
leiro por sua ganância e cara de pau.

Charge

Celebridades acima da lei
O Brasil é um país hipócrita. Enquanto o 
cidadão comum, preto, pobre e assalariado 
é discriminado, enganado e não tem 
respeito por parte do próprio estado, os 
parlamentares criam uma lei especial 
chamada de “Carolina Dieckmann” 
somente porque a atriz loira, bonita e 
famosa teve suas fotos violadas e expos-
tas. Como se a população comum não 
sofresse esse problema diariamente. 
Também por serem artistas bonitos e 
famosos, os atores Bruno Gagliasso e sua 
esposa passaram a ter toda a atenção da 
mídia, da polícia e da Justiça pelo fato de sua 
ilha haver sido discriminada. É claro que 

esses crimes devem ser apurados e 
punidos, mas deveria ser assim também 
para o cidadão comum, vítima da violência, 
do preconceito e da invasão de privacidade 
diária e não somente para os “globais”.
_Ricardo Dias dos Reis, São Paulo (SP)

Prevenir é a saída
As ações criminosas em centros comer-
ciais e bairros residenciais nos faz indagar 
quando teremos  efetivos policiais 
preventivos  adequados, com  remunera-
ção e equipamentos modernos? Não dá 
para agir apenas após os fatos consuma-
dos. A policia deve agir preventivamente.
Uriel Villas Boas, São Paulo (SP)
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Jovem sonhador

Recentemente tive a oportunidade de fa-
lar com um querido jovem piraporano. 
Logo de início percebi sua boa vontade e 
iquei sabendo de seus talentos ligados a 
desenho e pintura. É impressionante 
como estamos cercados de gente boa e 
pessoas com virtudes e capacidades. O 
que elas precisam é de oportunidades. A 
oportunidade unida ao talento faz com 
que toda a sociedade saia ganhando. Pre-
cisamos descobrir caminhos e maneiras 
de ajudar as pessoas talentosas que estão 
perto de nós. É tão bom quando nos depa-
ramos com pessoas que cultivam sonhos 
dentro de si. Este jovem partilhou comigo 
seus sonhos e projetos para utilizar o seu 
talento em favor de si próprio e da socie-
dade. Os sonhos nos dão ânimo e coragem 
para enfrentar as tempestades que sur-
gem; nos dão resistência para vencer a 
dor; nos dão paciência para sabermos es-
perar a hora certa das coisas acontece-
rem. E nos enchem de esperança para que 
nunca desistamos dos nossos sonhos.   
Toda pessoa deve sonhar com alguma 
coisa, independentemente da idade, da 
escolaridade, da sua história e do contexto 

que esteja vivendo. Todos podem sonhar. 
Os sonhos não fazem parte só da época da 
juventude, quando pensamos que pode-
mos “conquistar tudo” , mas as pessoas 
com setenta, oitenta, noventa e mais anos 
de idade podem ter tantos sonhos, e 
quando os têm se rejuvenescem interior-
mente e testemunham o gosto enorme 
pela graça de viver.
O jovem sonhador a quem me referi logo 
nas primeiras linhas deste artigo se chama 
Wellington. Ele tem dezenove anos de ida-
de, já concluiu o Ensino Médio e está à pro-
cura de trabalho. Enquanto está sem tra-
balhar, faz curso e dá aulas como 
voluntário na Escola de Arte Sacra, em Pi-
rapora do Bom Jesus. Os seus sonhos to-
caram-me o coração. E o pensamento 
constante na minha alma, à luz das con-
versas que tivemos me leva a desejar que 
muitos outros jovens se permitam sonhar 
e que muitas oportunidades surjam na 
vida de todos os sonhadores. A possibili-
dade de sonhar nos capacita a sermos ho-
mens e mulheres com condições de ajudar 
a transformar a humanidade e o mundo 
num lugar melhor!

Secretário-geral da Força Sindical e vice-presidente 
do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo
Dia 5: um chega pra lá no governo!

As centrais sindicais, sindicatos, federa-
ções e confederações, setores sociais e a 
classe trabalhadora estão empenhados 
em brecar a reforma da Previdência pro-
posta pelo governo, que retira direitos e 
atira conquistas históricas dos trabalha-
dores num latão de lixo, penalizando 
cruelmente justo aqueles que mais con-
tribuíram para o desenvolvimento e o 
crescimento econômico nacional.
Para tanto, uma Greve Nacional foi convo-
cada para o próximo dia 5 no intuito de de-
mover o governo de suas pretensões de 
sanar os cofres públicos suprimindo direi-
tos trabalhistas e previdenciários. Sabe-
mos que o tempo é curto, mas não pode-
mos mais esperar que nossos 
governantes se conscientizem de que não 
é assim que devem agir, tirando de quem 
tem menos e jogando “a faca e o queijo” 
nas mãos daqueles que retêm as maiores 
fortunas. 
Os trabalhadores de todos os setores pro-
dutivos, que há tempos vêm tendo como 
companheiras a insegurança e a descren-
ça ante o atual cenário econômico, estão 
cansados da intolerância e do descaso 

com que vêm sendo brindados, e com a 
dura sequência de atentados contra o seu 
bem-estar. Assim, estão se mobilizando 
para, unidos, fortalecer a luta por dias me-
lhores e dignidade.
O texto de reforma previdenciária apre-
sentado ao Congresso, que o governo 
quer que seja votado o quanto antes, vem 
enfrentando resistência inclusive de par-
lamentares da própria base aliada, o que 
explicita claramente a pressa com que foi 
forjado e redigido. Até a reforma trabalhis-
ta aprovada pelo Congresso já recebeu 
cerca de novecentas emendas propondo 
alterações em seu texto.
Ainda hoje, 29, os presidentes das centrais 
estarão em Brasília para se reunirem com 
o presidente da Câmara, deputado Rodri-
go Maia, a im de tratar justamente da re-
forma previdenciária. Estamos atuando 
em todas as frentes para impedirmos que 
esta injustiça se abata sobre a classe tra-
balhadora. Mas o nosso grande trunfo será 
no dia 5, com milhares de trabalhadores, 
em todo o Brasil, bradando, em uma única 
voz: “Não à reforma da Previdência que 
retira direitos!”.

Eduardo Cunha e sua cara de pau
O Supremo Tribunal Federal acertou, desta 
vez, a mão em manter o ex-presidente da 
Câmara Eduardo Cunha na cadeia. Inescru-
puloso, o peemedebista quer icar livre ou 
ser transferido da carceragem da PF de Curi-
tiba para Brasília, onde vivem seus advoga-
dos. Cunha é mestre da negociação, intimi-
dação e, principalmente, em esconder 
dinheiro roubado. Existem outros três de-

cretos de prisão contra ele. Mas seria mais 
fácil derrubá-los se saísse da cadeia, já que 
só neste em questão há condenação. O de-
tento foi sentenciado em 15 anos por receber 
US$ 1,5 milhão pela aquisição, da Petrobras, 
de um campo de petróleo na África. Nunca foi 
achada uma gota de óleo. É um perigo fora da 
cela e deve reparar à Justiça e ao povo brasi-
leiro por sua ganância e cara de pau.
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Celebridades acima da lei
O Brasil é um país hipócrita. Enquanto o 
cidadão comum, preto, pobre e assalariado 
é discriminado, enganado e não tem 
respeito por parte do próprio estado, os 
parlamentares criam uma lei especial 
chamada de “Carolina Dieckmann” 
somente porque a atriz loira, bonita e 
famosa teve suas fotos violadas e expos-
tas. Como se a população comum não 
sofresse esse problema diariamente. 
Também por serem artistas bonitos e 
famosos, os atores Bruno Gagliasso e sua 
esposa passaram a ter toda a atenção da 
mídia, da polícia e da Justiça pelo fato de sua 
ilha haver sido discriminada. É claro que 

esses crimes devem ser apurados e 
punidos, mas deveria ser assim também 
para o cidadão comum, vítima da violência, 
do preconceito e da invasão de privacidade 
diária e não somente para os “globais”.
_Ricardo Dias dos Reis, São Paulo (SP)

Prevenir é a saída
As ações criminosas em centros comer-
ciais e bairros residenciais nos faz indagar 
quando teremos  efetivos policiais 
preventivos  adequados, com  remunera-
ção e equipamentos modernos? Não dá 
para agir apenas após os fatos consuma-
dos. A policia deve agir preventivamente.
Uriel Villas Boas, São Paulo (SP)
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Heliópolis: exemplo de superação 
Ontem e hoje, sábado, acontece o 24º En-
contro da União de Núcleos e Associações 
de Moradores de Heliopolis e região, a 
UNAS, com o tema “Consciência Política 
para a Garantia de Direitos.” A entidade foi 
eleita a melhor ONG do Brasil na categoria 
de desenvolvimento local. Pude participar 
do primeiro dia do encontro e como foi bo-
nito ver todas aquelas pessoas que, jun-
tas, izeram e fazem a diferença na região 
ao longo de todos esses anos, transfor-
mando Heliópolis em um bairro educador 
e referência nacional. 

A história da UNAS é exemplo de luta, com 
a missão de transformar a comunidade 
em educadora, cidadã e provedora de de-
senvolvimento integral. Fundada na déca-
da de 80 por moradores de todos os nú-
cleos da comunidade, a entidade lutava, a 
princípio, pelo direito à moradia e hoje tem 
projetos bem sucedidos e com resultados 
positivos na educação, assistência social, 
saúde, cultura, movimentos de base, em-
preendedorismo e política para LGBT e ju-

ventude. São 800 colaboradores que 
atuam em  50 projetos que atendem men-
salmente a 12 mil moradores da comuni-
dade e região.  
Esse projeto ajudou a reduzir os índices de 
violência na comunidade, além disso, o 
bairro foi o primeiro da cidade a receber 
iluminação de LED na gestão do prefeito 
Fernando Haddad, graças às reivindicação  
das mulheres, que foram às ruas por me-
lhorias na iluminação pública. 

Outro motivo de orgulho da comunidade 
são dois médicos, Dr. Tom e Dr. Bebeca, 
que nasceram em Heliópolis e se forma-
ram em Cuba, graças as vaquinhas e rifas 
que os próprios moradores faziam para 
que eles conseguissem realizar o sonho 
de se formar em medicina. Hoje, eles 
atendem a população brasileira pelo pro-
grama Mais Médicos. 
Conhecer a história de Heliópolis é saber 
que o poder emana do povo, que tem po-
tencial incrível de inclusão social e de res-
peito aos direitos humanos. 

Trump: trapalhada após trapalhada
O presidente Donald Trump não consegue 
icar muito tempo sem aprontar alguma 
besteira. Após deixar o mundo em alerta 
com o acirramento na península da Coreia, a  
última trapalhada do fanfarrão de topete 
atingiu em cheio o Oriente Médio. Ao reco-
nhecer Jerusalém como capital de Israel, 
Trump foi na contramão da tentativa de paz 
na região.  Enquanto todo o mundo busca 
paz e saídas para tantos problemas como 

terrorismo, fundamentalismo religioso e 
luxos migratórios descontrolados, entre 
outros, Trump jogou gasolina na fogueira. 
Sua decisão gerou  escalada da violência no 
Oriente Médio. Ontem, forças de segurança 
israelenses entraram em confronto com 
manifestantes palestinos perto da Faixa de 
Gaza e em Belém. Pelo menos uma pessoa 
morreu. A Defesa de Israel bombardeou a 
Faixa de Gaza. Tudo culpa de Trump.  

Charge

Kadai ajudou Lula?
Conforme delação premiada do ex-petista 
Antonio Palocci, se o ex-presidente Lula 
recebeu US$ 1 milhão do ditador sanguiná-
rio Kadaf para inanciar sua candidatura em 
2002, está mais do que provado que os 
petistas tinham mesmo o ideal de perma-
necerem no poder para sempre. E como 
ditadores, usando e vilipendiando os cofres 
públicos e destruindo nosso futuro. Se 
nossa democracia não estivesse consoli-
dada, teriam conseguido. Nosso im seria a 
Venezuela hoje, onde falta tudo, inclusive 
liberdade.  O duro é continuar ouvindo as 
balelas de Lula em carreatas pelo país afora 
como “salvador da pátria,”  mas cuja 

eleição lá trás foi inanciada pelo terrorista e 
sanguinário Kadaf. É muita cara de pau! 
_Beatriz Campos, São Paulo (SP)

Parabéns aos policiais do Rio
Parabéns aos policiais civis do RJ  que, sem 
disparar um tiro, prenderam  “Rogério 157”, 
responsável por verdadeira guerra na maior 
favela do estado. A se lamentar que a 
corregedoria irá apurar os “selies” tirados 
pelos policiais junto com o traicante. Será 
que diante de tamanha prisão, um selie é 
relevante? Hipocrisia pura. Quando a polícia 
não prende, é criticada, quando prende é 
criticada  também. Vai entender.
Ricardo Dias dos Reis, São Paulo (SP)

Formador de opinião
Ali Zoghbi

A ilegalidade de Trump na questão palestina

/Ali Zoghbi é jornalista, vice-presidente da Federação das Associações Muçulmanas do Brasil 

Um gesto de ilegalidade e irresponsabili-
dade. Essa é a forma mais branda com a 
qual podemos deinir a posição do presi-
dente Donald Trump em reconhecer Jeru-
salém como a capital de Israel. Essa é uma 
violação ao Direito Internacional, já que 
não há reconhecimento da anexação de 
Jerusalém Ocidental por parte de Israel, 
após 1967. Essa decisão certamente ali-
mentará a ira dos grupos extremistas e 
deixará as negociações pela paz no Oriente 
Médio cada vez mais difíceis e distantes.
 
Compromisso de campanha deste e de 
outros candidatos à presidência dos Esta-
dos Unidos, a mudança da Embaixada de 
Tel-Aviv para Jerusalém é muito mais do 
que uma questão de logística. Trata-se da 
imposição do Direito Unilateral sobre o Di-
reito Universal, que prega que todos os po-
vos são iguais e têm, segundo a Organiza-
ção das Nações Unidas – ONU, seus 
direitos assegurados. E é justamente isto 
que os muçulmanos, cristãos e judeus, 
com ligação histórica com a Palestina, e 
tantos outros povos discriminados pelo 
mundo todo, querem: respeito às suas tra-

dições e crenças.
 Se israelenses e palestinos desejam que 
Jerusalém seja a capital de seu Estado in-
dependente, por que reconhecer a cidade 
como capital de Israel? Seria essa uma pro-
vocação aos muçulmanos? É evidente que 
os seguidores do Islam já têm sérias restri-
ções no território norte-americano, sendo 
o presidente Trump um combatente impla-
cável aos muçulmanos, deixando claro que 
fará o possível para evitar a entrada ou per-
manência de seguidores desta religião em 
território americano.
É sabido que o mundo todo sofre com o 
terrorismo, sendo que as maiores vítimas 
dos atos terroristas são os muçulmanos. 
Nenhum iel de outra religião é tão discri-
minado por ter sua imagem associada à de 
criminosos quanto o muçulmano é. Assim, 
se a ideia é lutar contra o terrorismo, o ca-
minho se mostra equivocado.
 
 É importante, ainda, dizer que a medida de 
Trump fere, também, milhares de cristãos, 
que não concordam com a hegemonia de 
Israel sobre Jerusalém. O mundo pede paz 
– e não se chega à paz pela tirania.

CAUTELA, MAGISTRADOS
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nossaopinião

João Carlos Gonçalves (Juruna)

Silvio Andrei
Pároco do Santuário Diocesano do Senhor Bom Jesus

Jovem sonhador

Recentemente tive a oportunidade de fa-
lar com um querido jovem piraporano. 
Logo de início percebi sua boa vontade e 
iquei sabendo de seus talentos ligados a 
desenho e pintura. É impressionante 
como estamos cercados de gente boa e 
pessoas com virtudes e capacidades. O 
que elas precisam é de oportunidades. A 
oportunidade unida ao talento faz com 
que toda a sociedade saia ganhando. Pre-
cisamos descobrir caminhos e maneiras 
de ajudar as pessoas talentosas que estão 
perto de nós. É tão bom quando nos depa-
ramos com pessoas que cultivam sonhos 
dentro de si. Este jovem partilhou comigo 
seus sonhos e projetos para utilizar o seu 
talento em favor de si próprio e da socie-
dade. Os sonhos nos dão ânimo e coragem 
para enfrentar as tempestades que sur-
gem; nos dão resistência para vencer a 
dor; nos dão paciência para sabermos es-
perar a hora certa das coisas acontece-
rem. E nos enchem de esperança para que 
nunca desistamos dos nossos sonhos.   
Toda pessoa deve sonhar com alguma 
coisa, independentemente da idade, da 
escolaridade, da sua história e do contexto 

que esteja vivendo. Todos podem sonhar. 
Os sonhos não fazem parte só da época da 
juventude, quando pensamos que pode-
mos “conquistar tudo” , mas as pessoas 
com setenta, oitenta, noventa e mais anos 
de idade podem ter tantos sonhos, e 
quando os têm se rejuvenescem interior-
mente e testemunham o gosto enorme 
pela graça de viver.
O jovem sonhador a quem me referi logo 
nas primeiras linhas deste artigo se chama 
Wellington. Ele tem dezenove anos de ida-
de, já concluiu o Ensino Médio e está à pro-
cura de trabalho. Enquanto está sem tra-
balhar, faz curso e dá aulas como 
voluntário na Escola de Arte Sacra, em Pi-
rapora do Bom Jesus. Os seus sonhos to-
caram-me o coração. E o pensamento 
constante na minha alma, à luz das con-
versas que tivemos me leva a desejar que 
muitos outros jovens se permitam sonhar 
e que muitas oportunidades surjam na 
vida de todos os sonhadores. A possibili-
dade de sonhar nos capacita a sermos ho-
mens e mulheres com condições de ajudar 
a transformar a humanidade e o mundo 
num lugar melhor!

Secretário-geral da Força Sindical e vice-presidente 
do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo
Dia 5: um chega pra lá no governo!

As centrais sindicais, sindicatos, federa-
ções e confederações, setores sociais e a 
classe trabalhadora estão empenhados 
em brecar a reforma da Previdência pro-
posta pelo governo, que retira direitos e 
atira conquistas históricas dos trabalha-
dores num latão de lixo, penalizando 
cruelmente justo aqueles que mais con-
tribuíram para o desenvolvimento e o 
crescimento econômico nacional.
Para tanto, uma Greve Nacional foi convo-
cada para o próximo dia 5 no intuito de de-
mover o governo de suas pretensões de 
sanar os cofres públicos suprimindo direi-
tos trabalhistas e previdenciários. Sabe-
mos que o tempo é curto, mas não pode-
mos mais esperar que nossos 
governantes se conscientizem de que não 
é assim que devem agir, tirando de quem 
tem menos e jogando “a faca e o queijo” 
nas mãos daqueles que retêm as maiores 
fortunas. 
Os trabalhadores de todos os setores pro-
dutivos, que há tempos vêm tendo como 
companheiras a insegurança e a descren-
ça ante o atual cenário econômico, estão 
cansados da intolerância e do descaso 

com que vêm sendo brindados, e com a 
dura sequência de atentados contra o seu 
bem-estar. Assim, estão se mobilizando 
para, unidos, fortalecer a luta por dias me-
lhores e dignidade.
O texto de reforma previdenciária apre-
sentado ao Congresso, que o governo 
quer que seja votado o quanto antes, vem 
enfrentando resistência inclusive de par-
lamentares da própria base aliada, o que 
explicita claramente a pressa com que foi 
forjado e redigido. Até a reforma trabalhis-
ta aprovada pelo Congresso já recebeu 
cerca de novecentas emendas propondo 
alterações em seu texto.
Ainda hoje, 29, os presidentes das centrais 
estarão em Brasília para se reunirem com 
o presidente da Câmara, deputado Rodri-
go Maia, a im de tratar justamente da re-
forma previdenciária. Estamos atuando 
em todas as frentes para impedirmos que 
esta injustiça se abata sobre a classe tra-
balhadora. Mas o nosso grande trunfo será 
no dia 5, com milhares de trabalhadores, 
em todo o Brasil, bradando, em uma única 
voz: “Não à reforma da Previdência que 
retira direitos!”.

Eduardo Cunha e sua cara de pau
O Supremo Tribunal Federal acertou, desta 
vez, a mão em manter o ex-presidente da 
Câmara Eduardo Cunha na cadeia. Inescru-
puloso, o peemedebista quer icar livre ou 
ser transferido da carceragem da PF de Curi-
tiba para Brasília, onde vivem seus advoga-
dos. Cunha é mestre da negociação, intimi-
dação e, principalmente, em esconder 
dinheiro roubado. Existem outros três de-

cretos de prisão contra ele. Mas seria mais 
fácil derrubá-los se saísse da cadeia, já que 
só neste em questão há condenação. O de-
tento foi sentenciado em 15 anos por receber 
US$ 1,5 milhão pela aquisição, da Petrobras, 
de um campo de petróleo na África. Nunca foi 
achada uma gota de óleo. É um perigo fora da 
cela e deve reparar à Justiça e ao povo brasi-
leiro por sua ganância e cara de pau.

Charge

Celebridades acima da lei
O Brasil é um país hipócrita. Enquanto o 
cidadão comum, preto, pobre e assalariado 
é discriminado, enganado e não tem 
respeito por parte do próprio estado, os 
parlamentares criam uma lei especial 
chamada de “Carolina Dieckmann” 
somente porque a atriz loira, bonita e 
famosa teve suas fotos violadas e expos-
tas. Como se a população comum não 
sofresse esse problema diariamente. 
Também por serem artistas bonitos e 
famosos, os atores Bruno Gagliasso e sua 
esposa passaram a ter toda a atenção da 
mídia, da polícia e da Justiça pelo fato de sua 
ilha haver sido discriminada. É claro que 

esses crimes devem ser apurados e 
punidos, mas deveria ser assim também 
para o cidadão comum, vítima da violência, 
do preconceito e da invasão de privacidade 
diária e não somente para os “globais”.
_Ricardo Dias dos Reis, São Paulo (SP)

Prevenir é a saída
As ações criminosas em centros comer-
ciais e bairros residenciais nos faz indagar 
quando teremos  efetivos policiais 
preventivos  adequados, com  remunera-
ção e equipamentos modernos? Não dá 
para agir apenas após os fatos consuma-
dos. A policia deve agir preventivamente.
Uriel Villas Boas, São Paulo (SP)
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Eduardo Stefano
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com especialização em TI, veja mais sobre o 
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Marcelo Kodato/TCB

Divulgação

Reprodução / TV FPB

Anderson Primo é o maior campeão na história no Torneio de Crossfit Brasil

Franca não teve grandes dificuldades para vencer

julianaaraújo
A DONA DA BOLA

Rio Preto EC apresenta 
nova comissão técnica

O Rio Preto EC apresentou 
na tarde desta segunda-feira 
(17) o novo técnico e comis-
são técnica para o Paulistão 
A3 2019. O novo técnico do 
Jacaré será Paulo Cézar Cata-
noce. Além do comandante, 
farão parte da comissão téc-
nica do Glorioso o preparador 
físico Roberto Grimaldi, o 
preparador de goleiros Luiz 
Meyer, o massagista Chum-
binho Santos e o mordomo 
Edimir dos Santos. Foram 
também apresentados aos 
jornalistas o novo gerente 
de futebol Nilton da Costa, 
o analista de desempenho 
Vinicius Silva e o diretor de 

futebol, Carlos Bonfim.
Catanoce trabalhou no Rio 

Preto em 2004 e no final da 
Série A-3 deste ano. Durante 
os 8 jogos que Paulo Cezar 
comandou o Jacaré em 2018, 
foram 5 vitórias, 1 empate e 2 
derrotas.

O técnico falou sobre 
a chance de começar um 
trabalho desde o início da 
temporada. “É sempre bom 
começar desde a pré-tempo-
rada, agora com a estrutura 
que o Rio Preto nos dá temos 
muitas chances de fazer um 
grande trabalho num ano que 
é importante para a história 
do clube”. 

PROJETO 2019

Dia 23 de Setembro, a partir 
do meio dia acontece em São 
José do Rio Preto mais uma 
edição do Encontro de palmei-
renses da cidade e região.

O evento é 100% Bene-
ficente em prol da FULBEAS 
e do Centro de Reabilitação 
visual e conta com a presença 
do guitarrista Marcos Kleine 

do Ultraje à Rigor, da dupla 
palmeirense sucesso nas redes 
sociais Os Bocca Palmeiras, 
Dj Alessandro e muitos mais. 
Além da entrada é obrigatório 
a entrega de 2 kg de alimento 
não perecível.

Mais informações sobre 
ingressos e inscrições pelo site 
www.vivapalestra.com.br

EVENTO ESPORTIVO

ARESP recebe o sétimo encontro de 
palmeirenses de Rio Preto e região
Evento conta com diversas atrações, entre elas o ex jogador 
Ademie da Guia, o maior jogador da história do verdão

Longe de ser somente um 
modo de trabalho rumo a uma 
vida mais saudável, o crossfit 
tem chamado a atenção por 
outro motivo: a competição. So-
rocaba, a 100 km de São Paulo, é 
sede do Torneio Crossfit Brasil, 
que completa oito anos.

O campeonato conta com 
276 atletas de diversas catego-
rias. Para conquistar uma vaga 
na competição, realizada na 
Arena Sorocaba, a casa do So-
rocaba Futsal, do craque Falcão, 
os “crossfiteiros” tiveram que 
passar por uma seleção com 
mais de mil candidatos.

Um dos grandes destaques 
do sábado foi a atual campeã 
nacional Luiza Marques, que, 
com apenas 1,53 m de altura, se 
agiganta entre as suas adversá-
rias e está liderando o torneio 
até o momento, com 35 pontos à 
frente da segunda colocada, Ana 
Beatriz.

A competidora, que repre-
sentou o Brasil neste ano no 
Mundial de Crossfit na categoria 
teen, contou como conheçou o 
esporte.

– Eu comecei com 12 anos, 
tinha acabado de sair da ginás-
tica olímpica e minha nutri-
cionista da época indicou para 
a minha mãe o crossfit, aí me 
apaixonei pelo esporte e não pa-
rei mais – conta Luiza Marques.

O torneio começou há oito 

CAMPEONATO DE CROSSFIT

Brasileirão” de crossfit atrai 
atletas para o interior de São Paulo
Serão 276 competidores no campeonato que também conta com a presença 
dos atuais campeões nacionais em Sorocaba, a 100 km de São Paulo

A pré-temporada do Glorioso terá início no dia 16 de novembro

anos em São Paulo, com o intui-
to de reunir todos os atletas da 
modalidade. Na época, não pas-
savam de 200 pessoas, segundo 
a organização do evento.

Desde então, o esporte 
mudou e os atletas conseguem 
viver apenas disso. De acordo 
com os organizadores, serão dis-
tribuídos mais de R$ 100 mil em 
prêmios para os vencedores.

Uma das pioneiras do crossfit 
de competição, Carolinne Hobo 
não competiu em Sorocaba, 
mas marcou presença. Ela está 
no crossfit desde 2013 e largou 
o emprego de professora de 
Educação Física para se dedicar 

apenas ao universo da modali-
dade.

– Uma amiga que mora na 
Austrália me falou do esporte, 
pesquisei na internet sobre e 
o primeiro box do Brasil coin-
cidentemente ficava perto da 
minha casa. Fiz uma aula ex-
perimental, me apaixonei e em 
dois meses já estava competin-
do. - afirmou Carolinne

Finalizando o terceiro dia de 
provas, a organização do evento 
espera que mais 10 mil pessoas 
circulem pela Arena Sorocaba. O 
Torneio Crossfit no Brasil se en-
cerra no domingo, às 18h, com a 
premiação dos campeões.
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Jair Ventura terá mais tempo para implementar as suas ideias

esporte

Daniel Augusto Jr/Ag. Corinthians

Sem jogos, mas 
muito TRABALHO
Recuperação física e correções técnicas: o que o Corinthians espera 
da rara semana sem jogos

CORINTHIANS

Uma segunda-
-feira de folga 
e mais cinco 
dias de pre-
paração até 

o jogo de domingo, contra 
o Internacional, às 16h (de 
Brasília), em casa, pela 26ª 
rodada do Brasileirão. Tão 
desejada pelos treinadores, 
a semana cheia de trabalho 
será a primeiro do Corin-
thians após a parada da Copa 
do Mundo.

A sequência, aliás, vinha 
sendo cruel. Em 58 dias, 18 
jogos foram disputadas pelo 

Corinthians, numa média de 
um jogo a cada 3,2 dias.

Intervalo insuficiente para 
conciliar recuperação física 
com treinos de correção. Por 
isso, muitas vezes o ajuste 
técnico foi feito mais na teo-
ria que na prática.

Autor do gol da vitória do 
Corinthians por 2 a 1 contra o 
Sport, no domingo, o late-
ral-esquerdo Danilo Avelar 
foi um dos corintianos que 
comemorou a pausa. Jogador 
de clubes médios e pequenos 
da Europa nos últimos anos, 
ele admitiu que o calendário 

no Brasil é desgastante.
– Eu não via a hora disso 

chegar (a semana cheia). Vi-
nha acostumado com isso na 
Europa, de ter a semana livre 
para descansar e também 
treinar. Vai ser importante 
para o Jair colocar em práti-
ca aquilo que ele quer, para 
a gente corrigir erros, fazer 
trabalhos, treinar força, fisí-
co. Não tem descanso, mas é 
uma semana boa para proje-
tar o restante do Campeonato 
Brasileiro.

A semana será importante 
para recarregar a energia de 

jogadores que vem atuando 
muito no ano, com o próprio 
Avelar, o zagueiro Henrique, 
o meia Jadson e o atacante 
Romero. O lateral Fagner, 
poupado no último domingo 
para finalizar o tratamento na 
coxa esquerda, teve evolução 
e deve treinar no campo já na 
terça-feira, na reapresenta-
ção da equipe após o descan-
so de um dia.

Além do ganho físico, os 
trabalhos técnicos também 
serão fundamentais. Na 
última semana, o técnico Jair 
Ventura comandou por dois 

dias trabalhos de finalização 
para jogadores reservas. Com 
mais tempo, deve ampliar as 
atividades a fim de melhorar 
passes, cruzamentos e arre-
mates a gol.

O período será importante 
ainda para a maior aproxi-
mação de Jair e de seu auxi-
liar Emílio Faro com o elenco 
corintiano. A pouco mais de 
dez dias no Timão, ele ainda 
conta com a ajuda dos de-
mais membros da comissão 
técnica para descobrir cara-
terísticas e particularidades 
de seu elenco.



11BOM DIA - TERÇA / 18 DE SETEMBRO DE  2018

esporte

Eduardo Rodrigues

PALMEIRAS

O técnico Luiz 
Felipe Sco-
lari poupou 
três titulares 
do Palmei-

ras no treino desta segun-
da-feira, na Academia de 
Futebol.

Borja, Bruno Henrique e 
Antônio Carlos atuaram no 
empate contra o Bahia, no 
último domingo, pelo Bra-
sileirão, e fizeram trabalhos 
internos. Os dois primeiros 
foram titulares, enquanto 
o zagueiro entrou ainda no 
primeiro tempo no lugar de 
Luan, que sentiu dores na 
panturrilha.

O trio não deve ser 

problema para enfrentar 
o Colo-Colo, quinta-feira, 
pelo jogo de ida das quartas 
de final da Libertadores, no 
Chile.

Os desfalques são Dey-
verson e Felipe Melo. Os 
jogadores foram expulsos 
no último jogo do Palmeiras 
na competição, diante do 
Cerro Porteño e serão jul-
gados pela Conmebol ainda 
nesta segunda pelos cartões 
vermelhos. Ambos viaja-
ram para o Paraguai e vão 
se defender nos tribunais.

Para o lugar do volan-
te, o nome mais forte para 
assumir a vaga é Thiago 
Santos. Foi ele quem subs-

tituiu Felipe Melo na Copa 
do Brasil. Já no lugar do re-
serva Deyverson, Papagaio 
pode ganhar uma chance 
entre os relacionados.

Felipão liberou apenas 
15 minutos do aquecimen-
to para a imprensa e não 
revelou nada sobre o time 
que irá enfrentar o Colo-
-Colo.

A expectativa, porém, 
é que seja a mesma equi-
pe que vem disputando as 
Copas (do Brasil e Liber-
tadores), com Weverton, 
Mayke, Antônio Carlos e 
Edu Dracena; Thiago San-
tos, Bruno Henrique e Moi-
sés; Willian, Dudu e Borja.

Palmeiras poupou três titulares em primeiro treino para duelo da   
Libertadores diante do Colo Colo

Felipão poupa em 
primeiro treino 
para jogo no Chile
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Marcos Riboll

SÃO PAULO

São Paulo termina 
rodada na liderança
Herói em derrota do Inter vira “ídolo” instantâneo de são-paulinos, 
de volta à ponta do Brasileirão

C PG J V E D GP GC SG
1º São Paulo-SP 50 25 14 8 3 36 19 17
2º Internacional-RS 49 25 14 7 4 32 15 17
3º Palmeiras-SP 47 25 13 8 4 37 17 20
4º Flamengo-RJ 45 25 13 6 6 36 21 15
5º Grêmio-RS 44 25 12 8 5 31 12 19
6º Atlético Mineiro-MG 42 25 12 6 7 41 29 12
7º Cruzeiro-MG 34 25 8 10 7 19 19 0
8º Corinthians-SP 33 25 9 6 10 27 22 5
9º Santos-SP 32 24 8 8 8 28 23 5
10º Fluminense-RJ 31 25 8 7 10 24 30 -6
11º Atlético Paranaense-PR 30 25 8 6 11 30 28 2
12º América Mineiro-MG 30 25 8 6 11 24 29 -5
13º Vitória-BA 29 25 8 5 12 23 42 -19
14º Bahia-BA 29 25 7 8 10 25 30 -5
15º Botafogo-RJ 29 25 7 8 10 22 33 -11
16º Chapecoense-SC 28 25 6 10 9 26 36 -10
17º Ceará-CE 27 25 6 9 10 17 25 -8
18º Vasco-RJ 25 24 6 7 11 27 36 -9
19º Sport-PE 24 25 6 6 13 21 38 -17
20º Paraná-PR 16 25 3 7 15 11 33 -22

LIBERTADORES | SUL-AMERICANA | REBAIXADOS | PRÉ LIBERTADORES

CLUBES PARTICIPANTES

Brasileirão 2018

A vitória da 
Chapecoense 
por 2 a 1 sobre 
o Interna-
cional, nesta 

segunda-feira, em Santa 
Catarina, ajudou o São Pau-
lo a terminar a 25ª rodada 

na liderança do Campeona-
to Brasileiro.

O São Paulo chegou aos 
50 pontos na tabela após 
o empate sem gols com o 
Santos, no domingo, e tinha 
de torcer por uma derrota 
do Inter (com 49) para se 

manter na ponta. Derrota 
que se confirmou graças às 
defesas do goleiro Jandrei, 
da Chape – a principal delas 
em pênalti cobrado por Le-
andro Damião, nos acrésci-
mos do segundo tempo.

Não à toa, Jandrei foi 

rapidamente reconhecido 
pelos tricolores, que “que-
braram” a internet com re-
ações de gratidão ao goleiro, 
que já havia feito outras 
grandes defesas na partida.

– Todos têm goleiros, só 
nós temos Jandrei – reagiu 

um torcedor, lembrando 
frase que foi criada para o 
ídolo Rogério Ceni.

De volta à liderança, o 
São Paulo volta a campo 
no próximo sábado, contra 
o América-MG, às 16h (de 
Brasília), no Morumbi. 
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Felippe Cardoso tenta o cabeceio em Santos x São Paulo

Cuca terá mais uma 
semana livre para 
preparar o Santos

esporteesporte

Felippe Cardoso fez seu 
primeiro jogo com a camisa 
do Santos no empate sem gols 
contra o São Paulo, no último 
domingo, na Vila Belmiro. 
Essa foi a primeira partida do 
reforço do Santos desde maio 
– o atacante ficou parado por 
quatro meses por conta de um 
problema no púbis.

O técnico Cuca analisou 
a estreia de Felippe Cardo-
so, que foi um pedido seu à 
diretoria do Santos. O jogador 
de 19 anos entrou em campo 

aos 24 minutos do segundo 
tempo do clássico, mas pouco 
foi acionado.

– Não está habituado, 
chegou nessa semana, mas 
jogo pedia o pivô, desafogo, 
referência na área. Demos um 
passo atrás no Gabriel. Não 
dá para julgar por esse jogo. 
Poderia ter cabeceado bola 
no gol e não daria para julgar 
também. É um começo, com 
característica que ele tem que 
é necessária – disse Cuca.

Cuca terá mais uma se-

mana livre para preparar sua 
equipe para o jogo contra o 
Cruzeiro, no próximo domin-
go, às 19h (de Brasília), no 
Mineirão.

Com a suspensão de Derlis 
González, Felippe Cardoso 
entra na briga por uma vaga 
no time titular – a opção mais 
provável de Cuca é Bruno 
Henrique.

O elenco santista folga 
nesta segunda-feira e volta 
aos trabalhos na terça, no CT 
Rei Pelé.

FELIPPE CARDOSO

Cuca pede paciência com Felippe Cardoso no Santos: 
“Não dá para julgar por esse jogo”

Muita CALMA nessa hora

Maurício de Souza/Estadão Conteúdo

SANTOS

Em semana 
livre, Cuca 
projeta 
novas 
JOGADAS 
ensaiadas
Elenco do Peixe se 
reapresenta no CT Rei 
Pelé na terça-feira

Apesar do em-
pate sem gols 
do Santos 
no clássi-
co contra o 

São Paulo, o técnico Cuca 
observou um ponto positi-
vo após a primeira semana 
livre para treinamentos 
antes de uma partida no 
Santos: a execução de joga-
das ensaiadas.

Agora, o técnico do 
Santos tem novamente o 

período livre para ativida-
des antes do duelo contra 
o Cruzeiro, no próximo 
domingo, às 19h (de Bra-
sília), no Mineirão, pela 
26ª rodada do Campeonato 
Brasileiro.

Diante do São Paulo, foi 
possível observar jogadas 
ensaiadas de faltas laterais 
e escanteios. Ambos os 
lances deram certo:

No primeiro, Gustavo 
Henrique se atrapalhou e 

não finalizou. Na sequên-
cia, a bola sobrou para Der-
lis González, que estava em 
posição de impedimento. 
Ambos estavam livres de 
marcação, cara a cara com 
Sidão

No segundo, Gabigol 
acharia Rodrygo livre na 
pequena, mas pegou forte 
demais na bola

Com a nova semana 
livre de treinamentos, Cuca 
terá tempo para corrigir e 

criar novas jogadas ensaia-
das.

– São cinco ou seis ca-
beças pensando a mesma 
coisa. Pensaram bem, mas 
bola pegou um pouco mal 
no Gabriel porque Rodrygo 
poderia fazer gol. Gustavo 
dominou mal no peito, mas 
estamos desenhando e isso 
é bom – disse Cuca.

– O Gabigol gosta de 
flutuar, às vezes sai mui-
to, temos corrigido para 

guardar força no ataque. 
Cruzamentos geralmente 
são para o centroavan-
te. Não pode cruzar para 
ele mesmo. Ele costuma 
sair para buscar espaços. 
O bom dessa saída é que 
abre espaço para diagonal 
– emendou o treinador do 
Peixe.

O elenco santista folga 
nesta segunda-feira e volta 
aos trabalhos na terça, no 
CT Rei Pelé.

Ivan Storti / Divulgação Santos FC
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O comunicador Otaviano 
Costa é uma das atrações da 
Nova Rádio Globo. Ele vem 
comandando um programa 
com cultura geral, música, in-
formação e alto astral, sempre 
de segunda a sexta-feira, das 
8 às 11h45. Em breve Rio Preto 
também entrará nessa onda.

Nascido em Cuiabá, Ota-
viano Costa foi para São Paulo 
jogar vôlei pelo Banespa e 
um dia, após ficar 20 minutos 
fazendo imitações na porta do 
estúdio da Rádio Jovem Pan, 
foi chamado a gravar uma 
demo. Começou então a traba-
lhar como locutor e produtor 
do programa Pandemônio. Ele 
já passou pelo SBT, CNT, Band, 
Rede Record e Rede Globo, 
onde atuava como animador 
de plateia do Domingão do 
Faustão, além da MTV. 

Em 2015, tornou-se apre-
sentador do programa Vídeo 
Show, da Rede Globo. No dia 
12 de junho de 2017, tornou-se 
apresentador do novo progra-
ma No Ar Com Otaviano Costa 
da Rádio Globo.

CINEMA

EESTRÉIA

. Deus Não Está Morto: Uma Luz 
na Escuridão. Drama. Quando um 
incêndio terrível atinge a Igreja 
de Saint James, devastando a 
congregação e o Pastor Dave (David 
A. R. White), a universidade vizinha 
Hadleigh University usa a tragédia 
para tentar despejar a igreja do 
campus. A batalha logo se levanta 
entre a igreja e a comunidade, 
o Pastor Dave contra seu amigo 
de longa data Thomas Ellsworth 
(Ted McGinley), o presidente da 
universidade, envolvendo também 
a estudante Keaton (Samantha 
Boscarino), membro do ministério 
da igreja, questionando sua fé cristã.

. Os Jovens Titãs em Ação! Nos 
Cinemas. Ação, Animação, Comédia. 
Livre. Os Jovens percebem que 
os principais super-heróis que 

existem por aí estão estrelando seus 
próprios filmes – quer dizer, todos, 
exceto os Jovens Titãs! Porém, o 
líder de fato do grupo, Robin, está 
determinado a resolver a situação 
e ser visto como um astro, ao invés 
de um fiel escudeiro. Se ao menos 
eles conseguissem fazer com que o 
mais badalado diretor de Hollywood 
os notasse... Com algumas ideias 
malucas e uma música no coração, 
os Jovens Titãs partem para Tinsel 
Town, determinados a realizar seu 
sonho. Contudo, tudo dá errado 
quando o grupo é enganado por um 
supervilão e seu plano insano para 
conquistar o planeta. A amizade e 
o espírito guerreiro da equipe são 
abalados, colocando em risco o 
destino dos próprios Jovens Titãs!

EM CARTAZ

. Ana e Vitória. Comédia, Musical e 
Romance.12 anos. Ana e Vitória se 
conhecem em uma festa e decidem 
cantar juntas. São descobertas por 
um empresário carioca e chegam ao 
estrelato, recebendo um disco de 
platina. Ana está em busca do amor 
de sua vida e Vitória em busca de 
um amor livre e sem amarras. Será 
que conseguirão viver um grande 
amor? Cinépolis Shopping Iguatemi 
(Nacional). 15:00 – 17:45.

. Bungo Stray Dogs. Animação. 14 
anos. Atsushi Nakajima e Osamu 
Dazai são membros da Companhia 
de Detetives Armados, uma liga de 
gênios da literatura munidos de 
poderes especiais. Seu mais novo 
caso envolve investigar uma onda de 
suicídios que assola o mundo, onde 
todas as vítimas também possuem 
poderes especiais. A pedido de Ango 

Sakaguchi, a Agência sai em busca 
de pistas sobre uma misteriosa 
névoa que aparece nos locais 
dos incidentes, e sobre Tatsuhiko 
Shibusawa, um suspeito que se 
auto-intitula o Colecionador. Elenco: 
Vozes de: Mamoru Miyano, Kenshô 
Ono, Kisho Taniyama. Direção: 
Takuya Igarashi. Cinépolis Shopping 
Iguatemi (Legendado) 19:30. 

. Christopher Robin - Um Reencontro 
Inesquecível. Animação, Aventura, 
Comédia. Na emocionante aventura 
live action `Christopher Robin – 
Um Reencontro Inesquecível´, da 
Disney, o garotinho que embarcou 
em inúmeras aventuras no Bosque 
dos Cem Acres com seu bando de 
adoráveis e animados bichinhos 
de pelúcia, cresceu e perdeu o 
rumo. Agora cabe aos seus amigos 
de infância se aventurar em nosso 
mundo e ajudar Christopher Robin 
a se recordar do garoto amável e 
brincalhão que ainda existe em 
seu interior.  Cinépolis Shopping 
Iguatemi (Legendado).21:30. 
Cinépolis Plaza Avenida Shopping 
(Dublado) 16:30 – 21:15. Multiplex 
Riopreto Shopping (Dublado 
VIP01). Seg à Sex 19:00. Multiplex 
Riopreto Shopping (DubladoVIP01). 
Sab e Dom 14:45 – 19:00. 
Centerplex  Shopping Cidade Norte 
(Dublado).20:45.

.Hotel Transilvânia 3: Férias 
Monstruosas. Animação/Comédia. 
Classificação livre. Genndy 
Tartakovsky. Solitário e infeliz, 
buscando um novo amor na 
internet, Dracula é surpreendido 
com um presente da querida filha: 
férias em um cruzeiro. Inicialmente 
resistente à ideia, ele acaba 

engajado no passeio ao se encantar 
pela comandante, que, no entanto, 
esconde um segredo nada amigável. 
Cinépolis Shopping Iguatemi  
(Dublado). 16:15. Cinépolis Plaza 
Avenida Shopping. (Dublado) 15:30. 
Multiplex Riopreto Shopping SALA 
03 (Dublado). Sab e Dom 15:00 – 
17:00. Centerplex  Shopping Cidade 
Norte (Dublado).14:45 – 19:15.

. Mamma Mia: Lá Vamos Nós de 
Novo! Comédia, Musical. Prepare-se 
cantar e dançar, rir e amar tudo de 
novo. Dez anos depois de MAMMA 
MIA!O  filme que arrecadou mais 
de US$ 600 milhões ao redor do 
mundo, você está convidado a 
retornar para a mágica ilha grega 
de Kalokairi, em um novíssimo 
e original musical baseado nas 
canções do ABBA. Cinépolis 
Shopping Iguatemi (Legendado 
VIP)16:00– 18:45 – 21:45. Multiplex 
Riopreto Shopping (Dublado VIP 1). 
16:45. Multiplex Riopreto Shopping ( 
Legendado VIP 2). 21:00.

. Megatubarão. Ação, Ficção-
científica, Thriller. No filme, um 
submarino de águas profundas – 
parte de um programa internacional 
de observação subaquática 
– foi atacado por uma criatura 
gigantesca, que se pensava estar 
extinta. Agora, ele se encontra 
incapacitado no fundo da fossa 
mais profunda do Oceano Pacífico... 
com a tripulação presa dentro 
dele. Com o tempo se esgotando, 
o mergulhador especializado em 
resgates em águas profundas Jonas 
Taylor (Jason Statham) é recrutado 
por um visionário oceanógrafo 
chinês (Winston Chao), contra 
a vontade de sua filha Suyin (Li 

Bingbing), para salvar a tripulação – 
e o próprio oceano – desta ameaça 
incontrolável: um tubarão pré-
histórico com mais de 20 metros 
de comprimento conhecido como 
Megalodon. O que ninguém poderia 
imaginar é que, anos antes, Taylor 
já havia encontrado esta mesma 
criatura aterrorizante. Agora, junto 
com Suyin, ele deve confrontar seus 
medos e arriscar sua própria vida 
para salvar todos os tripulantes... 
ficando frente a frente com o 
maior e mais poderoso predador 
de todos os tempos. Cinépolis 
Plaza Avenida Shopping (Dublado 
3D).16:00 – 18:45 – 21:30. Cinépolis 
Shopping Iguatemi (Legendado 
3D).17:15-19:45-22:15. Multiplex 
Riopreto Shopping (Dublado) Sala 
1. Seg Ter Qua Qui Sex - 17H00 - 
19H15 - 21H30 Sab Dom - 14H45 
- 17H00 - 19H15 - 21H30. Multiplex 
Riopreto Shopping (Dublado) Sala 
2. Diariamente - 16H00 - 18H15. 
Multiplex Riopreto Shopping 
(Dublado 3D)Sala 2. Diariamente - 
20H30. Multiplex Riopreto Shopping 
(Dublado)Sala 4. Diariamente - 
21H00. Multiplex Riopreto Shopping 
(Dublado)Sala 5. Diariamente 
20H00. Multiplex Riopreto Shopping 
(Legendado VIP 2).Diariamente 
21H30. Centerplex  Shopping Cidade 
Norte (Dublado 3D).18:15 – 21:00.

.Meu Ex é um Espião. Ação, 
Comédia. 16 anos. As melhores 
amigas Audrey (Mila Kunis) e 
Morgan (Kate McKinnon) embarcam 
numa atrapalhada aventura de 
espionagem pela Europa depois 
que o ex-namorado (Justin Theroux) 
da primeira revela-se um agente 
secreto caçado internacionalmente 
por assassinos.  Cinépolis Shopping 

Iguatemi  (Dublado) 20:30. 
Cinépolis Plaza Avenida Shopping 
(Dublado) 17:15 – 20:00. Multiplex 
Riopreto Shopping (Dublado Sala 5) 
Diariamente 16:30. 19:15 – 21:30. 

. Missão Impossível: Efeito Fallout.
ação.14anos. Ethan Hunt (Tom 
Cruise) e sua equipe do IMF (Alec 
Baldwin, Simon Pegg, Ving Rhames), 
na companhia de aliados conhecidos 
(Rebecca Ferguson, Michelle 
Monaghan), estão em uma corrida 
contra o tempo depois que uma 
missão dá errado. Cinépolis Plaza 
Avenida Shopping (3D Dublado). 
18:00 – 21:00. Cinépolis Shopping 
Iguatemi (3D Legendado VIP) 
.17:30 – 20:45. Multiplex Riopreto 
Shopping Sala 03 (Dublado). 
Diariamente 19:00. 

. O Protetor 2 - Sequência dos 
feitos de Robert McCall (Denzel 
Washington), um agente aposentado 
que ajuda pessoas em perigo. Até 
onde ele irá por alguém que ele 
ama? 16 anos. Ação, Crime, Thriller.  
Cinépolis Shopping Iguatemi (Macro 
XE Legendado).16:30 – 19:15 – 
20:00. Cinépolis Plaza Avenida 
Shopping  (Dublado).16:45 – 19:30 – 
22:15. Multiplex Riopreto Shopping  
Sala 2 (Dublado) Diariamente  15:00 
– 17:15 – 19:30 – 21:45.

. Slender Man - Pesadelo Sem 
Rosto. Terror. 12 anos. Elenco: 
Joey King, Javier Botet, Annalise 
Basso, Julia Goldani Telles, Jaz 
Sinclair, Kevin Chapman, Michael 
Reilly Burke, Taylor Richardson, 
Kallie Tabor, Jessica Blank, Kayla 
Caulfield. Direção: Sylvain White. 
Roteiro: David Birke. Produção: 
Bradley J. Fischer, Robyn Meisinger, 

William Sherak, Sarah Snow, James 
Vanderbilt.  Cinépolis Shopping 
Iguatemi  (Dublado) 15:30 – 20:15. 
Cinépolis Shopping Iguatemi 
(Legendado) 18:00 – 22:45. 
Cinépolis Plaza Avenida Shopping 
(Dublado) 15:15 – 17:30 – 19:45 
– 22:00.

Os horários dos filmes estão 
sujeitos a alteração. O jornal não se 
responsabiliza pelas mudanças na 
programação sem aviso prévio por 
parte dos exibidores.

Valores do Cinema

CINÉPOLIS IGUATEMI R$ 20 (inteira) 
e R$ 10 (meia). CINÉPOLIS IGUATEMI 
3d R$ 22 (inteira) e R$ 11 (meia). 
CINÉPOLIS IGUATEMI SALAS VIP 
Matinê - R$ 38 (inteira) e R$ 19 
(meia). Noite - R$ 40 (inteira) e R$ 
20 (meia). CINÉPOLIS IGUATEMI 
SALAS VIP 3d R$ 43 (inteira) e R$ 
21,50 (meia). CINÉPOLIS IGUATEMI 
MACRO-XE R$ 10 (todos pagam 
meia). CINÉPOLIS IGUATEMI 
MACRO-XE 3d R$ 11 (todos pagam 
meia). CINÉPOLIS PLAZA AVENIDA 
R$ 11 (todos pagam meia). 
CINÉPOLIS PLAZA AVENIDA 3d R$ 10 
(todos pagam meia). Telefone: (17) 
3355-0545. www.cinepolis.com.br. 
MULTIPLEX RIOPRETO SHOPPING R$ 
9 (todos pagam meia). MULTIPLEX 
RIOPRETO SHOPPING 3d R$ 10 
(todos pagam meia). MULTIPLEX 
RIOPRETO SHOPPING SALAS VIP R$ 
15 (todos pagam meia). Telefone: 
(17) 3227-2561. CENTERPLEX 
CIDADE NORTE R$ 8 (todos pagam 
meia). CENTERPLEX CIDADE NORTE 
3d R$ 9 (todos pagam meia). 
telefone: (17) 3201-2967.

CINEMA HOJE

RADIO GLOBO

Ele começou seu programa denominado “No Ar com Otaviano Costa”, no dia 12 de junho 
de 2017. De lá para cá vem se destacando como grande comunicador no rádio brasileiro

Otaviano Costa é uma das 
atrações da Nova Rádio Globo

Divulgação
Alexandre MAMEDE

mamede@grupobomdia.com.br

viva
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FASES DA LUA
MÊS DE ANO

Nova
dia 17, 10h11

FASES DA LUA
SETEMBRO DE 2018

Minguante
dia 2, 23h52

Nova
dia 09, 15h01

Crescente
dia 16, 20h52

Cheia
dia 27, 17h20

ARIES - 21/03 a 20/04

Você vai investir mais na carreira e pode até ba-
talhar por uma promoção. Defina metas ambi-
ciosas e lute por elas. Bom dia para mudar algo 
no visual. Use seu charme para envolver quem 
deseja.

TOURO - 21/04 a 20/05

Você deve investir em tudo que possa contribuir 
para melhorar seu currículo: retome os estudos, 
faça cursos, treinamentos, aprenda um novo 
idioma. Namoro à distância protegido.

GÊMEOS - 21/05 a 20/06

Os astros darão mais segurança para resolver de 
vez algumas preocupações. Pode ser mais fácil 
ganhar e guardar dinheiro. No amor, pode atrair 
alguém do trabalho. A dois, desejos à flor da pele.

CÂNCER - 21/06 a 21/07

Pode se surpreender com o apoio de amigos. Há 
chance de firmar sociedade com uma pessoa 
madura e responsável. Vênus traz sorte: faça 
uma fezinha. Ótimo astral para iniciar namoro.

LEÃO - 22/07 a 22/08

Ótimo pique para encarar as tarefas e mostrar 
o seu melhor no trabalho. A sensação de dever 
cumprido fará todo empenho valer a pena. A 
dois, vai preferir programas caseiros e tranquilos.

VIRGEM - 23/08 a 22/09

Use seu entusiasmo para contagiar os colegas e 
deixar o ambiente de trabalho mais descontra-
ído. Fase de sorte para jogos e sorteios. Se tem 
um par, dia perfeito para dizer o que sente.

LIBRA - 23/09 a 22/10

Boa fase para quem planeja mudar de casa ou 
buscar reconciliação com parentes. No trabalho, 
há chance de retomar um antigo projeto. Valorize 
a estabilidade da relação.

ESCORPIÃO - 23/10 a 21/11

Você vai mostrar muita criatividade e versati-
lidade no trabalho. Sucesso em vendas. Suas 
opiniões serão respeitadas. Na paquera, aposte 
num bom papo para envolver o alvo e iniciar um 
namoro.

SAGITÁRIO - 22/11 a 21/12

Terá disposição em dobro para trabalhar e au-
mentar seus ganhos. Pode até arrumar um ser-
viço extra para reforçar o orçamento. Na paque-
ra, busque alguém que queira compromisso.

CAPRICÓRNIO - 22/12 a 20/01

Explore os pontos fortes do seu signo, pois vai 
conseguir tudo que quiser com a sua dedicação 
e perseverança. Pode ter sorte em jogos. Amiza-
de pode virar romance. Sintonia com seu par.

AQUÁRIO - 21/01 a 19/02

Nem todos vão merecer a sua confiança, por 
isso, evite comentar seus planos. Tente não se 
preocupar demais com coisas desnecessárias. A 
dois, compartilhe seus sonhos e desejos.

PEIXES - 20/02 a 20/03

Vários astros vão estimular a sua criatividade 
e você pode ter ótimas ideias, especialmente 
no trabalho. Amizades verdadeiras ficarão ainda 
mais fortes. Se você procura um novo amor, saia 
mais.
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horóscopo
por João Bidu

ÁRIES (21/3 a 20/4)
Nesta terça, vai se sair bem se tomar a
iniciativa e correr atrás dos seus inte-
resses. Boas ideias, criatividade e uma
dose extra de sorte não vão faltar! A
dois, astral de romantismo é o que rola.

TOURO (21/4 a 20/5)
Se anda pensando em viajar, pode sur-
gir algum imprevisto. Assuntos antigos
ou velhos segredos podem vir à tona,
mas os astros indicam que tudo vai
correr melhor do que esperava.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)
Aproveite qualquer oportunidade para
correr atrás dos seus sonhos. A comu-
nicação pode ser seumelhor trunfo,
especialmente se contar com uma
mãozinha dos amigos. Tenha cautela.

CÂNCER (21/6 a 21/7)
Vá atrás do que deseja! Bommomento
para conquistar um aumento ou uma
promoção. Se tem compromisso, o
amor pode se ressentir da energia que
anda dedicando à carreira.

LEÃO (22/7 a 22/8)
Você pode se dividir entre o desejo de
ter mais liberdade e as tarefas do dia a
dia. Se estuda, terá que se esforçar
mais para conquistar boas notas. Oti-
mismo e confiança melhoram a relação.

VIRGEM (23/8 a 22/9)
Você terá mais facilidade para se desa-
pegar de algumas coisas. Bom dia para
lidar commudanças inesperadas, mas
vai se sair melhor se fizer isso em se-
gredo, sem chamar muita atenção.

LIBRA (23/9 a 22/10)
Vai se sair melhor juntando forças com
colegas. Priorize trabalhos que podem
ser feitos em parceria. Se anda pensan-
do em formar uma sociedade, especial-
mente com um amigo antigo.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)
Coloque as mãos namassa e cuide das
tarefas e trabalhos de rotina. Vale a pe-
na se esforçar ao máximo, pois isso vai
se refletir na sua vida profissional e po-
de impressionar os superiores.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)
A sorte estará ao seu lado e nada vai
abalar seu bom humor! Aproveite o mo-
mento para expandir seus interesses.
Só tenha cautela com os gastos. Seu
charme e carisma continuam em alta.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)
Assuntos domésticos podem exigir
grande parte da sua atenção. Reforma
oumudança de casa conta com ótimas
energias. Vale a pena retomar algumas
tarefas que tinha deixado para trás.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)
Você conta com habilidade para con-
versar e mostrar suas ideias. Aproveite
para fazer contatos, formar alianças
com os colegas e atingir metas em co-
mum. Mas fique longe de fofocas.

PEIXES (20/2 a 20/3)
Bommomento para correr atrás de no-
vas oportunidades de ganhar dinheiro.
Se depender dos astros, há chance de
aumento. O dinheiro vai chegar, mas
você terá que ralar dobrado também.

Cruzadas

passatempo

Soluções

Sete erros

Sudoku

O conteúdo de Passatempo é fornecido pela www.coquetel.com.br

Preencha os espaços vazios com algarismos
de 1 a 9. Os algarismos não podem se repetir
nas linhas verticais e horizontais, nem nos
quadrados menores (3.3).



BOM DIA - TERÇA / 18 DE SETEMBRO DE  201816

#VOZES

O problema das pesquisas é que o 
Montenegro  vende até a mãe para 
ganhar dinheiro. Eu conheço isso 

de longuíssima data”
_Ciro Gomes, candidato à presidência da República

“O Haddad precisou de autorização do 
Lula para dar cada passo que deu. Será 
um candidato tutelado a partir de uma 

cela da PF de Curitiba”

_Miriam Leitão em seu site

“O disco Origen 
surgiu a partir 

das minhas 
experiências 
pessoais, eu 

me inspirei nas 
minhas próprias 
vivências para 

criar todo o projeto. 
Significa muito pra 

mim, pois estou 
mostrando minha 
essência e minha 

história.

_Dulce Maria ao falar 
de seu novo disco

“Levei quase 2 anos preparando 
material, pesquisando e escrevendo 
meu segundo livro. Um trabalhão. 
Inscrevi o projeto no tal do “Prêmio 

Nelson Seixas”. Juntei toda 
documentação e cumpri todas as 

exigências. Agora fui informado que 
meu projeto não foi inscrito”

_Gustavo Musa Lemes

“Foi uma decisão muito 
difícil pra mim. Larguei o 
SBT após 35 anos. Queria 

um novo desafio, e a Record 
me possibilitava isso”

_Gugu Liberato

“Aos 37 anos, estou na minha melhor 
forma. Sei que é clichê, mas gosto mais 

do meu corpo hoje, com 68 quilos, do 
que daquele de dez anos atrás”

_Ana Hickmann , apresentadora de TV

“A liberdade não é um luxo dos tempos de bonança; é, so-

bretudo, o maior elemento de estabilidade das instituições”
Rui Barbosa


